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Beste ouders en/of verzorgers,
Wat een feest om afgelopen maandag de school binnen te komen! De
gehele school feestelijk versierd voor de komst van Sinterklaas.
De Rommelpiet die woensdagavond een bezoek heeft gebracht aan
de school heeft de versiering gelukkig met rust gelaten, op de
klompen en pakjes na dan. In alle klassen was het echter een rommel!
De luizentassen op de grond, postvakjes van de kinderen door de
klassen en bij de kleuters was de chaos compleet, divers
ontwikkelingsmateriaal, blokken en nog veel meer lagen overal
verspreid. Gelukkig weten de kinderen precies waar alles hoort in de
klas. Al heel snel zagen de klassen er weer opgeruimd uit en konden
de kinderen genieten van de pepernoten en het schoencadeautje dat
Piet had achtergelaten.
Vrijdag 4 december bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten de school. We
verzamelen vanaf 8.20 uur op het schoolplein. Het zou leuk zijn als er
ook zo veel mogelijk ouders zijn, zodat we Sinterklaas al zingend
kunnen verwelkomen!

Agenda
Donderdag 26 november
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij
Maandag 30 november
Margedag groep 1 t/m 3
De kinderen van deze
groepen zijn vrij
Vrijdag 4 december
Sinterklaas en zijn Pieten
bezoeken de KWS
Zaterdag 5 december
Pakjesavond

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Kinderportfolio
De kinderen van groep 4 starten dit schooljaar met een
kinderportfolio. Het doel van een kinderportfolio is dat de kinderen
reflecteren op hun ontwikkeling in het eigen functioneren. We gaan
hierbij uit van de brede ontwikkeling van het kind, dus niet alleen de
cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociale-, creatieve en/of
motorische ontwikkeling.
Het portfolio bestaat uit vier hoofdstukken:
1. Dit ben ik (foto en tekening van het kind)
2. Dit kan ik (wat is mijn talent?)
3. Dit wil ik (wat wil ik leren, wat is mijn leerdoel?)
4. Dit doe ik (het werk wat het kind heeft verzameld)
De kinderen verzamelen gedurende een periode allerlei werk. Samen
met de leerkracht bespreekt het kind wat er van die verzameling
uiteindelijk in het presentatieportfolio komt. Het portfolio van het
kind zal in de toekomst ook onderdeel worden van het ouder-kindleerkracht gesprek en wij zullen op gezette tijden een inloop half
uurtje plannen waarop uw kind aan u over zijn portfolio kan vertellen.

Nieuwe luizencoördinator
De moeder van Wieke uit
groep 2A heeft zich bereid
gevonden om de taak van
Luizenpluiscoördinator op
zich te nemen. Graag zou zij
vanuit elke groep een
contactouders willen om zo
op efficiënte wijze het
luizenpluizen te kunnen
coördineren. Wie helpt
haar? Opgeven kan via:
administratie@kwsoverveen.nl of via de
leerkracht van uw kind.

Groep 1-2A
Deze week zijn de kleuters begonnen met het
thema Sinterklaas. We maken met elkaar een
woordspin met begrippen over Sinterklaas. Zingen
nieuwe liedjes voor ons optreden voor Sint en zijn
Pieten in de klas. We leren, bedenken allerlei
woorden met de letter p, groep twee heeft hier
zelfs een werkboekje van.
Rijmen gaat de kleuters goed af, we lijken wel
allemaal rijmpieten! Ook plakken en knippen de
kleuters graag, vouwen een Sinterklaas, plakken
een stoomboot van mozaïek en alle kleuters maken nog een mooie muts voor het sintfeest, laat
Sinterklaas en de Pieten nu maar komen!!!
Groep 3
In groep 3 was het donderdagochtend een enorme rommel! Juf Rosanna was helemaal van de rel, zo’n
puinhoop was het nog nooit geweest in groep 3. Gelukkig hebben we heel handige kinderen die het
binnen 10 minuten weer helemaal netjes hadden gemaakt.
We zijn ook druk bezig een leuk liedje aan te leren voor als Sinterklaas op school komt. Het liedje is de
Sint versie van kuikentje Piep en samen met de kinderen heeft juf de hele tekst opgeschreven. De
kinderen hebben goed geluisterd naar de tekst zodat juf deze kon typen, we hebben wel 5 A4tjes vol!
Nu maar hopen dat we alles uit ons hoofd weten als de goedheiligman op bezoek is.
Deze week ronden we ook kern 4 af, volgende week beginnen we dus al weer in kern 5! Daar leren de
kinderen de volgende letters en woorden: eu - j - ie - l - ou - uu, reus, jas, riem, bijl, hout, vuur. En als
klap op de vuurpijl hebben we in de week van de komst van Sinterklaas kern Sint, dan zijn alle werkjes
in de sinterklaasstijl!
Groep 5
Donderdag zijn wij op sollicitatie geweest in het museum De
Cruquius. Er waren acht soorten banen te vergeven: van
olieman tot rattenvanger. Een week lang hadden de kinderen
alles over hun beroep geleerd zodat ze bij de echte Nicolaas
Cruquius, die ons rondleidde, alles over hun baan konden
vertellen. Wat verdien je, met wie werk je samen, bestaat het
beroep nu nog? Er lag een grote kist met de bedrijfskleding,
dus iedereen zag er prachtig uit. We liepen langs de
kolenovens, de verschillende molens waarmee vroeger het
water uit de Haarlemmermeer werd gepompt en als afsluiting
mochten we het grote stoomgemaal aan het werk zien. Door
de enorme zuigkracht van de machine werden onze haren alle
kanten opgeblazen. Hoewel er af en toe moeilijke woorden
werden gebruikt was het een heel interessant uitje en raad
eens: we zijn allemaal aangenomen!
Op de foto Nicolaas Cruquius met zijn sollicitanten uit groep 5

Maandag hebben we voor het eerst lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. Sint heeft het druk en
heeft ons gevraagd om mee te helpen surprises te maken. Iedereen heeft op zijn lootje gezet wat zijn
hobby’s en wat zijn wensen zijn, dus we kunnen aan de slag. Sommige kinderen vinden het erg moeilijk
hoe je dit nu precies aanpakt, maar ook om hun mond te houden wiens lootje ze getrokken hebben.
Dan gaan de gewone lessen natuurlijk ook gewoon door. Met spelling zijn we bezig met de be-, ge-,
ver- en te- woorden en de korte en lange klanken. We vragen altijd naar de spellingsregel als we willen

weten waarom we ‘nullen’ met twee ‘ll’-en en waarom we schuren maar met één ‘r’ schrijven.
De digitale tijden worden door de inschrijflijsten voor computertijd en samenwerktijd op een
praktische manier aangeleerd. Je wilt tenslotte precies weten wanneer je je op kunt geven voor tijd op
de gang of op de computer.
Groep 7
In groep 7 hebben we het project ‘Raar maar waar’ afgesloten en zijn we gestart met
het thema ‘Reizen’. Per tweetal hebben de kinderen een land binnen Europa gekozen
waar ze een reisgids voor zullen maken met informatie over de cultuur, de
geschiedenis en bijvoorbeeld sport, muziek, dieren en/of onderwijs.

Bron: planvoorwater.nl

In de klas is een gastdocent geweest, die wat kwam vertellen over
‘Schaatsen voor water’ waar de groepen 5 t/m 8 aan meedoen. Het
doel is geld bij elkaar brengen voor een project van Plan voor veilig
drinkwater en betere hygiëne in Malawi. Interessant hoor om
bijvoorbeeld te weten hoeveel water we gebruiken met douchen,
waar ons drinkwater vandaan komt en hoe het in andere landen is
gesteld met schoon water.

Na het lampionnen maken, hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas en deze week starten we ook
met de voorbereidingen voor de kerstviering.
Met rekenen oefenen we veel met breuken en inhouds- en oppervlaktematen en met taal worden de
regels van werkwoordspelling steeds een beetje duidelijker. Er komen ook nieuwe regels bij, dus het
blijft goed opletten geblazen.
Nieuws van de M.R.
Op woensdagavond 25 november vindt er weer een Medezeggenschapsraad (MR) vergadering plaats.
Tijdens deze vergadering worden weer een aantal zaken gedeeld en besproken die van invloed zijn op
het beleid van de KWS.
Zo zal o.a. de jaarlijkse evaluatie van het Dalton onderwijs besproken worden, evalueren we het KWS
jaarplan van vorig jaar en hebben we de eerste kwartaal evaluatie van het KWS Jaarplan 2015 - 2016.
Dit jaarplan bevat de activiteiten die het mogelijk moeten maken de doelstellingen die de KWS heeft
op verschillende beleidsterreinen (zoals ‘leerstof aanbod’ & ‘zorg en begeleiding’) te behalen. De
daarbij behorende KWS jaarbegroting wordt, net als de KWS investeringsplannen voor dit jaar, als
officieel advies stuk behandeld.
Tevens doen wij een poging om ons zelf (de gehele MR) op de foto te zetten, zodat het nog duidelijker
wordt wie wij zijn. Dus, mochten jullie naar aanleiding van deze onderwerpen vragen of opmerkingen
hebben, spreek ons dan gewoon aan of mail ons op: mr@kws-overveen.nl .
Bijgevoegd, als apart document, vinden jullie het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2014 2015. Hierin worden de belangrijkste onderwerpen van het vorig schooljaar kort doorlopen. Het geeft
een goed beeld van de diversiteit aan onderwerpen die (jaarlijks) tijdens MR vergaderingen besproken
worden.

