Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Beste ouders en/of verzorgers,

Maandag 2 oktober
Start Kinderboekenweek

Vanmorgen hebben we met alle kinderen en leerkrachten in de gymzaal
het schooljaar officieel geopend. Sebastiaan uit groep 6 heeft onderstaand
gedicht voorgelezen.

Dinsdag 2 oktober
Informatieavond groep 3
en groep 8

Op de drempel van het schooljaar
Alles nieuw en onbekend
Met een rugtas vol met vragen
over wat je nog niet kent.

Kan ik het gewoon vertellen?
als ik iets niet durf of kan?
Als iets steeds maar niet wil lukken?
En wie steunt en helpt mij dan?

Zal de nieuwe juf mij kennen?
Staat mijn stoel in het lokaal?
Zal ik leuke vriendjes krijgen?
En wat leer ik allemaal?

Op de drempel van het schooljaar
Alles nieuw en onbekend
Met een rugtas vol vertrouwen
Omdat alles wel weer went.

Woensdag 4 oktober
Thijsse’s Hof
Groep 6
Donderdag 5 oktober
Dag van de leraar
Stakingsdag!
De school blijft gesloten!

Gaan we af en toe ook zingen?
Leest juf voor uit een verhaal?
Mogen we wel grapjes maken?
Gaan we gymmen in een zaal?

Juf Rosanna heeft een verhaal voorlezen uit Trefwoord en we hebben alle
leerkrachten aan de kinderen voorgesteld en de schoolregels benoemd.
We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken en kijken vooruit naar al
het moois wat op ons pad komt.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Stakingsdag in Primair onderwijs
Donderdag 5 oktober zullen veel leerkrachten in het basisonderwijs het
werk neerleggen. Ook het team van de Koningin Wilhelminaschool legt het
werk die dag stil, de schooldeuren blijven gesloten en wij zullen ook actie
voeren voor lagere werkdruk en een beter salaris.
Alle leerlingen zijn die dag vrij en u dient zelf voor opvang te zorgen. Voor
kinderen die op donderdag altijd naar de naschoolse opvang gaan, wij
raden de ouders aan om contact op te nemen met de BSO of er opvang
mogelijk is die dag.
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Wist u dat:
 Maandag 2 oktober de Kinderboekenweek op de KWS van start gaat?
 Het thema van de Kinderboekenweek gruwelijk eng is en dat we een passend aanbod per leeftijdsgroep
zullen verzorgen?
 U na schooltijd altijd met uw kind in de klas een kijkje mag nemen?
 De uitnodigingen voor de nieuwjaarsrecepties de deur uit zijn?
 We in de week van 9 oktober starten met de eerste ouder-kind-leerkrachtgesprekken van dit
schooljaar?

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2a
De kleuters zijn weer enthousiast van start gegaan en we begroeten 6 nieuwe kleuters in onze groep.
Welkom Sela, Pelle, Tim, Max, Kees en Finley, heel veel plezier in groep 1-2a. Ons nieuwe thema is “naar school”.
We leren een lied over school, tekenen onze klas op het schoolplein, bespreken de regels van onze
klas/schoolplein. Van wereldspelmateriaal maken we ons schoolplein na, leren een nieuwe letter de g van groep
en goed. Plakken en knippen onze school.
In de gymzaal doen we op dinsdag een spelles en op donderdag groepjes gym met grootmateriaal. Alle nieuwe
kleuters doen al heel goed mee met de les. Graag gymschoenen meegeven aan uw kind voorzien van naam!
Deze blijven in de blauwe gymtas op school. Ook graag bekers, bakjes, broodtrommels voorzien van naam!
Woensdag 20-09 is iedereen uit groep 1-2a welkom op onze welkomstlunch, bij mooi weer buiten op het plein
achter de kleutergroepen. Tot woensdag!
Groep 3
Ook in groep 3 zijn we enthousiast met het nieuwe schooljaar begonnen. Er zijn 2 nieuwe kinderen in de klas
gekomen n.l. Lotte en Victoria. Welkom op de KWS! De eerste dag bespraken we de regels die op de hele school
gelden en die ook in de klas hangen. Ook leerden de kinderen dat als ze een vraag hebben tijdens het zelfstandig
werken, dat ze dan hun kaartje op rood moeten leggen en verder moeten gaan met alles was ze wel weten. Hun
vraag mogen ze dan stellen als juf langskomt. (En dat is nu nog best snel!) Inmiddels hebben we ook al 4 letters
geleerd. Met die letters kunnen we al best veel woorden maken en ook al zinnen als ‘Ik mik mis’ of ‘ik mis kim’.
Ook worden overal letters gezien en wordt er vaak gevraagd hoe schrijf je…..? Met rekenen tellen we veel en
praten we over meer en minder. Ook komen begrippen als genoeg, te veel en te weinig aan bod.
Afgelopen week zijn we begonnen met het project ‘Griezelbeesten en beestjes’. Eerst hebben we
geïnventariseerd waar je van zou kunnen griezelen. Daar kwamen al leuke antwoorden op zoals ‘Dat mijn vader
en broer de huiskamer helemaal donker maakten en dat mama en ik thuiskwamen en ze ons dan met
zaklantaarns lieten schrikken. Dit bleek nog niet te zijn gebeurd maar….het zou wel leuk zijn als het zou gebeuren.
Daarna hebben we woordvelden gemaakt van griezelbeesten en daarna nog van griezelbeestjes. Er ontstonden
ook discussies over bijvoorbeeld een egel. Die is eigenlijk niet echt eng maar wel als je op zijn stekels stapt.
Komende weken gaan we meer leren over een aantal dieren.
Omdat veel kinderen graag hun schriften, klikklakboekje enz. te laten zien is er vrijdagmorgen 15 september
(morgen dus) een inloopmoment van 11.50 – 12.00 uur.
Op donderdag 21 september van 16.30 – 17.30 uur is de ‘nieuwjaarsborrel’ van groep 3.
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Zelfstandig werken

Even bewegen tussendoor!
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Nieuws uit groep 5
In groep 5 zijn alle kinderen en de juffen gemotiveerd en enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. De
kinderen zijn fysiek en mentaal gegroeid in de vakantie, echt een heel verschil. Vanaf het begin heerst er een
positieve, coöperatieve sfeer in de groep. De daltonafspraken voor wat betreft het zelfstandig werken,
uitgestelde aandacht en nakijken zijn nog goed in het geheugen, en vanaf daar gaan we nu verder. In groep 5
gaan we wel een groter beroep doen op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, de nieuwe afspraken die
daarmee samenhangen leggen we uit en oefenen we met de kinderen.
Afgelopen twee weken hebben we vooral gewerkt aan het ophalen en oefenen van dingen die we in groep 4 al
geleerd hebben. Hoe gingen ‘keer’ sommen ook alweer en welke kennen we al, hoe gaat optellen en aftrekken
met de getallenlijn, welke spellingsregels hadden we geleerd en hoe goed kunnen we nog lezen? Even inkomen
voor we aan de nieuwe stof beginnen.
Mocht u kind iets vertellen over school en zou u dit willen bekijken of er iets over vragen, dan kan dat altijd. Wel
graag na schooltijd, om half drie of op woensdag om kwart over twaalf. Om tien voor half negen wanneer de
kinderen binnenkomen willen we graag alle aandacht voor hen hebben. Op 25 september hebben we onze
welkomstborrel, ook dan kunt u natuurlijk uw vragen stellen. In de weken na de welkomstborrel hebben we ook
met alle kinderen en hun ouders een kennismakingsgesprek, u krijgt daarvoor binnenkort een uitnodiging.
Nieuws uit Groep 7
Het is toch altijd weer spannend om naar een andere klas te gaan en dit jaar ook nog een meester erbij.
Eigenlijk verandert er gelukkig niet zo veel, die meester praat wat lager maar dat is eigenlijk alles.
Met taal wordt het wel allemaal wat ingewikkelder met de buitenlandse/leen woorden, vet lastig want die moet
je uit je hoofd leren.
Met de kinderboekenweek gaan we ons eigen griezelboek maken. Iedereen (of met z’n 2en) gaat een
griezelverhaal verzinnen met uiteraard eigen tekeningen.
Aan het einde gaan we deze ook inbinden, zodat iedereen een griezelboek heeft met alle griezelverhalen van
groep 7.
De meester maakt ‘m voor in de klas, kan groep 6 volgend jaar ook nog even lekker griezelen : )
Tot 25 september op de welkomstborrel.
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GGDFlits
Kleurenblind… we hebben er allemaal wel van gehoord maar daar blijft het vaak bij. Als iemand
kleurenblind is kan men vaak prima zien maar het onderscheiden van kleuren is lastig. Vanaf de
leeftijd van ongeveer 7 jaar kunnen kinderen getest worden op kleurenblindheid. Wilt u meer over dit
onderwerp weten kijkt u dan eens op
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie.aspx

