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Beste ouders en/of verzorgers,
Aankomende woensdag start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema: Raar maar waar. De groepen 3 tot en met 8 zijn al enkele
weken met dit thema bezig en onderzoeken rariteiten en doen allerlei
proefjes.
Vanaf woensdag 7 oktober staat ook de boekenkraam van boekhandel
De Vries weer in de school. De ouders van de oudercommissie hebben
weer een prachtige collectie boeken uitgekozen die op school zijn in
te zien. Elke ochtend en middag zullen ouders van de oudercommissie
de kraam bemannen en bij hen kunt u samen met uw kind een leuk,
spannend of informatief boek aanschaffen. Een mooie
bijkomstigheid is dat van de totale opbrengst de school 10% ontvangt.
Hiervan kunnen wij onze schoolbibliotheek uitbreiden.

Agenda
Woensdag 7 oktober
Start Kinderboekenweek
Dinsdag 13 oktober
Excursie groep 1 t/m 8
‘De Ontdekplek’
Donderdag 15 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek
Tussen 19.00-20.00 uur

Dinsdag 13 oktober brengen alle kinderen een bezoek aan
‘De Ontdekplek’ op de korte Verspronckweg. De excursie is mogelijk
gemaakt door de oudercommissie. Iedere groep zal passend bij het
thema van de Kinderboekenweek een workshop wetenschap en
techniek volgen.
Op donderdag 15 oktober sluiten wij samen met de kinderen en de
ouders de Kinderboekenweek en het
eerste thema af. U bent van harte
welkom om tussen 19.00 uur en
20.00 uur een kijkje te komen nemen
in de klassen.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Nieuws van de oudercommissie
Donderdagmiddag heeft u een mailing ontvangen over de vrijwillige
ouderbijdrage. Net als voorgaande jaren bedraagt de ouderbijdrage
€55. Met deze bijdrage worden onder andere het Sinterklaasfeest, de
kerstviering en het schoolreisje bekostigd.
KWS-fonds
Vorige week heeft u een brief ontvangen van het KWS-fonds. In deze
brief hebben de nieuwe leden van het bestuur zich
aan u voorgesteld. Vandaag wederom een brief
van het KWS-fonds met daar in uitleg over de
plannen en het verzoek om een vrijwillige donatie.

Jarigen
02 okt. Mei-Li gr.5
03 okt. Annelie gr. 8
06 okt. Feiko gr. 6
08 okt. Noëlle gr.7
10 okt. Stan gr. 2A
10 okt. Philine gr. 4
11 okt. Roberto gr. 7
12 okt. Noah gr. 4
12 okt. Mieke gr. 7
Van harte
gefeliciteerd,
maak er een
feestelijke
dag van!

Nieuws van de intern begeleider
Met ingang van vrijdag 9 oktober organiseer ik elke vrijdagochtend van
8.30 tot 9.00 uur een IB-inloopspreekuur. Ik ben dan beschikbaar voor
alle soorten vragen die te maken hebben met zorg voor leerlingen. Mijn
kamer bevindt zich aan het einde van de gang van de groepen 1-2.
Wat doet een IB-er op school?
Een Intern Begeleider (IB’er) is binnen een basisschool belast met de ontwikkeling, coördinatie en
uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leerkrachten. Ik observeer in
groepen, voer gesprekken met de leerkrachten over de ontwikkeling van leerlingen en organisatie in de
klas, werk samen en overleg met externe personen en instanties, bewaak en analyseer gegevens uit
het leerlingvolgsysteem enz.
Met welke vragen kunt u zoal bij mij terecht?
Eigenlijk met alle vragen die spelen rondom zorgen over de ontwikkeling van uw kind.
Een paar voorbeelden:
 Hoe kan ik mijn kind helpen bij het leren lezen?
 Mijn kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken. Ik maak me daar zorgen over. Wat kunnen
we doen?
 Mijn kind slaapt heel slecht en is daardoor vaak moe gedurende de dag. Wat kan ik hier aan
doen?
 Hoe gaat de school om met kinderen die dyslexie hebben?
Hartelijke groet,
Anje Wattel
Nieuws uit groep 4
De kinderen zijn nu helemaal in groep 4 gewend. Het zelfstandig werken aan een weektaak gaat steeds
beter. Tijdens het ouder-kind gesprek hebben sommige kinderen aan hun ouders laten zien wat een
weektaak is en hoe ze daarmee werken. De ouder-kind gesprekken hebben we als ontzettend leuk,
spannend en leerzaam ervaren. Wat kunnen kinderen goed onder woorden brengen waar ze hulp bij
nodig hebben. U kunt apetrots op hen zijn.
Met rekenen zijn we begonnen met de getallenlijn tot 130. Waar liggen de tientallen? Hoe schrijf je
getallen zoals 53 en 35? Welke getallen liggen tussen 40 en 50? Tel verder vanaf een willekeurig getal.
Met ons maatje oefenen we veel samen en we krijgen al aardig onder de knie. De som 35-2 lijkt op 5-2.
De kinderen leren hoe getallen zijn opgebouwd. De 8 in 86 is 8 tientallen (=80) en de 8 in 48 is 8
eenheden.
Met spelling zien we dat er woorden zijn waar geen regel voor is. De weetwoorden, die moet je
gewoon onthouden, zoals de ei-,ij-, au-, ou woorden. Een suggestie voor een oefening thuis is
bijvoorbeeld: Zoek uit de krant de ei woorden en kleur ze.
Met lezen zijn we begonnen met Lekker lezen. De kinderen krijgen een leesboekje met werkboekje.
Daarin staan allerlei oefeningen voor het voortgezet technisch lezen. We werken met drie
instructieniveaus., zodat ieder kind op niveau kan lezen en zich verder ontwikkelt.

Vorige week hebben we in drietallen allerlei proefjes gedaan. Het ging om water en geluid proefjes.
Dat was ontzettend leuk en best moeilijk, want je moest stap voor stap het proefje uitvoeren en nog
vertellen ook wat er gebeurde.
Groep 6
De ouder-kind-leerkrachtgesprekken zijn al weer even achter de rug. Best spannend zo'n eerste keer
maar de kinderen konden heel goed vertellen wat ze bijv. al goed konden en waar ze nog wat meer
mee willen oefenen. Bij de gesprekken vooraf met het kind waren er ook al veel leuke en leerzame
momenten. Nu gaan we aan de slag met alle actiepunten!
We hebben al heel veel geleerd bij het thema 'Raar maar waar'. Nadat de kinderen hadden
opgeschreven wat ze al wisten en wat ze graag wilden weten gingen we in 5 groepen aan de slag.
Inmiddels hebben de kinderen hun presentaties in de klas gehouden. De posters zullen binnenkort in
de klas te bewonderen zijn. De afgelopen weken stond er in de weektaak ook steeds een samenwerk
opdracht bij het thema. De kinderen hebben heel wat 'raar maar ware' proefjes gedaan en geleerd
hoe het bijvoorbeeld komt dat je een propje papier dat in de hals van een fles ligt niet naar binnen kunt
blazen. Een aantal proefjes zullen ook tijdens de inloopavond te zien zijn.
Met spelling oefenen we heel veel met de regels voor de korte/lange/2 tekenklanken. Ook bespreken
we hoe je woorden in de overtreffende trap moet schrijven.
De eerste rekentoets is achter de rug. In het 2e blok gaan we verder met breuken. Als een reep 16
stukjes heeft en je verdeeld hem met zijn vieren. Welk deel krijgt iedereen dan? Hoeveel stukjes zijn
dat?
Woensdag 30 september hadden we ons eerste bezoek aan de Thijsse's Hof. Het was heerlijk weer en
de kinderen zijn een vol uur bezig geweest met hun speurtocht. Ze ontdekten hoe warm een
composthoop van binnen was (52gr.) en zagen heel veel verschillende soorten paddenstoelen. Ook
werden er veel kleine friemelbeestjes ontdekt en benoemd. Kortom een heel leerzame en leuke
ochtend. En….met heel veel ouderbegeleiding. Leuk dat iedereen zo enthousiast reageerde.
Groep 8
Ook in groep 8 hebben we de gesprekken achter de rug. De kinderen van groep 8 wisten al een beetje
wat er verwacht werd, aangezien de voorlopig adviesgesprekken eind groep 7 ook samen met het kind
en de ouders zijn gevoerd.
Hoe dan ook, het is leuk, gezellig en bovendien erg nuttig om met iedereen rond de tafel te zitten en
bespreken wat het aller belangrijkste is “jij”. En hoe fijn is het dan om te horen hoe goed jij bepaalde
dingen al kan en wat er nog te leren valt!
Ook hebben we het 1e feestje achter de rug.
Samen met groep 3 hebben de juffen hun
huwelijken met de klas gevierd.
Van cupcakes versieren tot het maken van je
eigen corsage en als toegift het boeket proberen
te vangen. We hebben een enorm gezellige dag
achter de rug en de kinderen hebben het ook

allemaal naar hun zin gehad.
Woensdag 7 oktober wordt de NIO afgenomen, dat is voor de kinderen een meetmoment dat niet
meetelt voor het VO maar ons een goed beeld geeft over de capaciteiten van de kinderen. De uitslag
zal zo snel mogelijk schriftelijk worden gecommuniceerd. Vervolgens zal ik de uitslag hierna
persoonlijk met alle kinderen bespreken. Mocht het nodig zijn, dan nodig ik u uit voor een gesprek.
Ook ons eerste bezoek aan een VO school staat gepland voor dinsdag 13 oktober. We gaan aftrappen
met een bezoek aan het Mendelcollege. Hoeveel scholen er nog gaan volgen weten we niet maar een
kijkje in de keuken op andere VO scholen blijft heel erg leuk en vooral interessant!
In de klas zitten we ook niet stil wat betreft het leren. De kinderen zijn op dit moment bezig met het
inslijpen van het lijdend voorwerp, dat is nieuw dus vergt ook veel oefening.
Ook met werkwoordspelling doen we momenteel veel aan herhaling. Tegenwoordige tijd, verleden tijd
en de deelwoordvormen oefenen we veel. De kinderen bedenken gezamenlijk welk werkwoord we
gaan vervoegen en dat doen we klassikaal… en tsja… ook lachwekkende werkwoorden zijn vervoegbaar
en de juf maakt daar geen enkel probleem van! Zelfs als het groene boekje erbij gepakt moet worden,
want zo leren we er allemaal van!

Nieuws vanuit het CJG

