Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Maandag 28 november
Voorstelling De Witt of
Oranje groep 8
Maandag 5 december
Sinterklaasfeest
Dinsdag 6 december
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
Donderdag 22
december
Kerstviering in de avond
Vrijdag 23 december
Om 12.00 uur start de
kerstvakantie

Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer samen met zijn Pieten in Nederland
aangekomen. Om de Sint binnenkort ook bij ons welkom te heten, hebben
de ouders van de oudercommissie van het weekend de school al helemaal
in Sinterklaassfeer gebracht. Wat een feest om naar school te komen met al
die gezellige versieringen. Op meerdere plaatsen in de school brand zelfs
een gezellig haardje.
Nu de school er zo gezellig uit ziet zal Sinterklaas maandag 5 december
zeker de school bezoeken!
Namens het team wens ik u een fijn weekend en tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Kiss en Ride strook
Afgelopen dinsdag heeft u via MijnSchoolinfo een mail ontvangen over de
Kiss en Ride strook. Toch wil ik het ook nog even in deze nieuwsbrief onder
uw aandacht brengen. Wat mag nu wel en wat mag niet bij het gebruik van
de Kiss en Ride strook?
De Kiss en Ride strook is bedoeld voor ouders die hun kind veilig willen
afzetten bij school en vervolgens gelijk weer wegrijden. Het is dus niet de
bedoeling dat u uw auto parkeert en samen met uw kind de school inloopt.
De politie zal hierop gaan handhaven en bij onrechtmatig gebruik van de
Kiss en Ride strook riskeert u een boet van €90.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2a
Tijdens de ouder/kind/leerkracht gesprekken hoor ik vaak de ouders vragen aan hun
kleuter ….wat moet je doen voor huishoudelijke taakjes? Een paar voorbeelden van de
huishoudelijke taakjes in de kleuterklas zijn: Het vegen van de vloer, de tafels
schoonmaken, grabbelen van speelgoed onder de kasten, de naamkaartjes van het
kiesbord netjes zetten, de boekjes in het boekenrekje netjes zetten, de spelletjes in de
kies kasten netjes zetten en nog veel meer…….. De twee managers sturen de kinderen
aan tot het uitvoeren van hun taakje. Ze kijken ook goed boven in de huishoek en de winkel of er goed is opgeruimd.
Misschien leuk om dit thuis ook te proberen………

Groep 3
Sinterklaas staat voor de deur, maar in groep 3 wordt er hard gewerkt. We zijn met rekenen 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. Daarbij moeten we dan dit soort oefeningen maken:

Dat is best een uitdaging, maar wij oefenen heel veel en dan lukt het best.
Bij Veilig leren lezen zijn we alweer in kern 4! Daar leren we het volgende: de letters: h - w - o - a - u
en de woorden: huis, weg, bos, tak, hut.
Dus vol verwachting klopt ons hart, maar we blijven druk bezig. (o, ja en een klein geheimpje, over een week in de laatste
week voor de Sint op school komt hebben we geen kern 4 maar kern SINT!)
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Groep 5
We zijn gestart met een nieuw thema ‘Energie’. We hebben geleerd dat er verschillende
soorten energie zijn en dat je er brandstof voor nodig hebt. Energie is overal en heb je voor
heel veel dingen nodig. Mensen en dieren gebruiken het bijvoorbeeld om te bewegen. Zo ook
de vleermuizen die je op de foto ziet.
Machines hebben energie nodig en soms kunnen ze energie halen uit gerecyclede producten.
Tijdens de creatieve middag hebben we spullen hergebruikt in een dramales.
Voor rekenen hebben we nu een tafelkaart in de klas hangen waarop je kan zien welke tafels
je al goed kent en welke je nog moet oefenen. We oefenen naast de tafels ook deelsommen
en we zijn bezig met het schatten van hoeveelheden. Voor spelling krijgen we soms huiswerk
en oefenen we woordjes. We luisteren naar de klanken en weten dan welke regel daarbij
hoort.

Groep 7
Er gebeurt best veel na de herfstvakantie, zo hebben we voor Sint-Maarten spoken gemaakt om nog meer snoep binnen te
halen dan vorig jaar. We zijn ook begonnen met het project over Europa. Elk groepje heeft een land uitgekozen en zij
moeten een werkstuk maken over dat land; waar ligt het en wat is het klimaat, hoeveel inwoners zijn er wat zijn de
belangrijkste steden, bestuursvorm eventueel een belangrijk export product en eventueel nog andere bijzondere aspecten
van dat land. Dan is het nog best lastig om niet alles van wikipedia te halen.
Met kunst en cultuur hebben we een liedje gezongen ”de kat van ome willem is op reis geweest”. We proberen steeds meer
instrumenten mee te laten doen en we hopen aan het eind van het jaar een orkest te hebben.
Met rekenen zijn we nog bezig met breuken, procenten, getallen achter de komma, oppervlakte en nu komt er ook inhoud
bij. Voor sommige nog best lastig maar het gaat allemaal goed komen.
Bij taal zijn we nu ook bezig met trema’s en de bekende ’s en de buitenlandse woorden komen er ook bij (ow joepie) lekker
veel oefenen ; ).

