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Beste ouders en/of verzorgers,
We kijken tevreden terug op de eerste periode van dit schooljaar. De
groepen 3 tot en met 8 hebben zich helemaal uitgeleefd met het
eerste thema: ‘raar maar waar’. Na een klassengesprek hebben de
leerlingen van alle groepen onderzoeksvragen opgesteld en zijn ze in
groepjes aan het werk gegaan. Deze week hebben ze het resultaat aan
elkaar gepresenteerd en gisteravond heeft u ook een kijkje kunnen
nemen in de klassen en alles kunnen bewonderen.
Dinsdag 13 oktober hebben alle groepen een bezoek gebracht aan de
ontdekplek. De oudercommissie had in het kader van de
Kinderboekenweek een passend uitstapje bedacht. Wat een succes
was het! Met lichte spanning gingen sommige kinderen naar de
ontdekplek en laaiend enthousiast kwam iedereen weer terug.
Na de vakantie starten de groepen 3 tot en met 8 met het tweede
thema. Dit keer niet een schoolbreed thema, maar een thema per
groep. Ook nu zullen de kinderen samen met de leerkracht na een
startgesprek op onderzoek uitgaan. Daar waar mogelijk willen wij ook
een excursie koppelen aan het thema.

Agenda
Zaterdag 17 oktober
Start Herfstvakantie
Maandag 26 oktober
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
Dinsdag 27 oktober
Start tweede thema
Woensdag 28 oktober
Luizenpluizen
Donderdag 29oktober
Gastles Plan Nederland
Groep 5 t/m 8

Namens het team wens ik u een fijne herfstvakantie, tot dinsdag 27
oktober!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Voorschoolse opvang
Op dit moment hebben wij op school geen voorschoolse opvang. Wel
verzorgt Les Petits de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal.
Graag willen wij peilen in hoeverre er behoefte is aan voorschoolse
opvang. Heeft u interesse in voorschoolse opvang voor uw kind, dan
kunt u dit bij de directeur aangeven. Als er meer dan 4 aanmeldingen
zijn, gaan wij in overleg met Les Petits om voorschoolse opvang te
organiseren.
Kiss en Ride strook
Met enige regelmaat plaatsen wij een stukje in de nieuwsbrief met
het verzoek aan ouders om de Kiss en Ridestrook, die voor de deur
van de school is aangelegd, uitsluitend te gebruiken om uw kind af te
zetten. Tot onze verbazing concluderen wij dat er ouders zijn die hun
auto hier parkeren en met hun kind mee de school in lopen. Wij willen
u nogmaals vragen om de Kiss en Ridestrook te gebruiken waarvoor
deze bedoeld is!

Jarigen
22 okt. Ties gr. 4
29 okt. Sara gr. 7
1 nov. Sieb gr. 6
1 nov. Daniel gr. 3
3 nov. Ki gr. 6
3 nov. Karsten gr. 8
6 nov. Merel gr. 3

Rekeningnummer kws fonds
Vorige week ontving u een brief van het KWS-fonds, waarin het fonds zich kort voorstelde en aangaf
wat het de komende periode zal gaan doen. Vele ouders wilden naar aanleiding van deze brief reeds
betalen en misten het banknummer. Uw bijdrage kunt u storten op NL 80 INGB 0002 0664 26 t.a.v.
Stichting KWS fonds. Overigens zal het KWS-fonds na de herfstvakantie een wervingsbrief verspreiden
in aansluiting op de eerdere brief. Ook hierin zullen onder
andere deze gegevens zijn opgenomen.
Oproep kerstkoor
Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar enthousiaste
ouders die het kerstkoor willen komen versterken. Heeft u
interesse dan kunt u zich opgeven bij Natasja Moes,
natasja.m.moes@gmail.com
Groep 1-2A
In de kleutergroepen hebben we deze weken gewerkt over
het thema: “raar maar waar”. Dit is het thema van de
Kinderboekenweek van 2015. De kinderen mochten hun
lievelingsboek mee naar school nemen en hebben in de kring
verteld waarom het een mooi boek is . Er is ook een
bibliotheek in de groep gemaakt, waar de kinderen heerlijk een boekje kunnen lezen en bekijken.
Natuurlijk stonden alle activiteiten in het thema van de Kinderboekenweek.
We zijn met de kleuters en groep 3 naar de ontdekplek geweest. Daar hebben we proefjes gedaan en
allemaal een zeilwagen gemaakt van papier, een super leuke morgen, wat hebben we allemaal
genoten!!

Nieuws uit groep 3
Wij zijn met veilig leren lezen nu midden in kern 3. Daar leren we deze
letters: d - oe - k - ij – z. En deze woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep.
Omdat we al zoveel letters nu kennen, kunnen we ook al zinnen lezen. Bijvoorbeeld:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.
Met rekenen zijn we ook in blok 2 aanbeland, we gaan leren klokkijken! We
beginnen met de hele uren. Dan staat de lange wijzer altijd op de 12 en vertelt de
korte wijzer ons welk uur het is.

Dinsdag zijn we samen met de groepen
1-2a en 1-2b naar de ontdekplek
geweest. Daar hebben we drie
verschillende activiteiten gedaan. In de
eerste ronde hebben we zeilwagens
gemaakt. De tweede ronde was een voorstelling van allerlei soorten techniek: spiegels, tandwielen,

magnetisme en luchtdruk.
Aan het einde mochten we ook zelf nog even de raket op
luchtdruk lanceren.
De derde ronde hebben we gespeeld met magneten en een
thaumatroop gemaakt.

Groep 5
Wij bereiden ons goed voor op de inloopavond van ons project ‘Raar maar waar’. De puntjes worden
op de i gezet, om zo een goed beeld te geven van waar wij afgelopen weken aan gewerkt hebben. Na
enig speurwerk heeft iedereen uiteindelijk het antwoord gevonden op zijn onderzoeksvraag. Leerzaam
om van elkaar te leren hoe het proces gegaan is. Waar liep je tegenaan en ben je tevreden met het
eindresultaat? Iedereen kan donderdagavond zijn eigen conclusie trekken. Wij zijn in ieder geval blij
met onze muurkranten en belangrijker nog, we hebben veel geleerd over samenwerken.
De ‘gewone’ lessen gaan natuurlijk ook door. Tijdens de rekenles hebben we het begrip ‘afstand’
verkend. Hoe bereken je de afstand en welke instrumenten heb je daar voor nodig ( bv je eigen
stappen tellen of de tijd berekenen van de afstand)? Natuurlijk blijven we hard oefenen met de
tafelsommen. Blijf dat ook tijdens de herfstvakantie doen.
We wensen iedereen een fijne vakantie!
Groep 7
In groep 7 hebben we de afgelopen weken hard gewerkt rondom het thema “Raar maar waar”. In
groepjes hebben de kinderen van alles onderzocht en ontdekt. Er zijn windmeters gemaakt en
tekeningen met optische illusie. Tijdens de inloopavond heeft u het resultaat kunnen bewonderen. In
de klas hebben we tijdens een techniekmiddag verschillende proefjes gedaan. Afgelopen dinsdag zijn
we naar de “Ontdekplek” geweest waar iedereen een flipperspel heeft gemaakt. Een groot succes.

Daarnaast is er bij taal flink geoefend met het vinden van de persoonsvorm, het werkwoordelijk
gezegde en het onderwerp. Binnenkort beginnen we met de regels van de werkwoordspelling en dan is
het heel belangrijk dat alle kinderen de persoonsvorm en het onderwerp in een zin weten te vinden.
Met rekenen blijven breuken, tabellen en diagrammen een aandachtspunt en daar blijven we mee
oefenen. Ook het verschil tussen omtrek en oppervlakte en hoe je dat moet uitrekenen komen aan
bod. Met Engels blijven we vrolijk liedjes zingen. Afgelopen week hebben we erg gelachen om het
refrein van een liedje waarbij het leek of de groep een kudde schapen nadeed.

