Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Zaterdag 11 november
Sint Maarten
Dinsdag 14 november
Start OOK training
groep 6
Dinsdag 21 november
M.R. vergadering
Donderdag 7 december
Margedag groep 1 t/m4
Deze leerlingen zijn vrij

Beste ouders en/of verzorgers,
Na een heerlijke week vakantie is het team afgelopen maandag met een
studiedag begonnen. De dag bestond uit twee delen, de voorbereiding
van het tweede thema en het opruimen van de school. Door de renovatie
hadden we overal materiaal staan en de zolder was een verzamelplek
geworden van materialen waarvan we eigenlijk niet meer wisten wat we
er mee aan moesten. Aan het einde van de dag was de zolderweer
begaanbaar, het magazijn bij de gymzaal opgeruimd en een container
gevuld met afval.
Ook de kast in het atelier hebben we ingeruimd en als straks de juiste
tafels worden gebracht kunnen we deze ruimte eindelijk gaan gebruiken.
Ook hebben de groepen het tweede thema voorbereid. Welk thema komt
aan bod, wat zijn de bijbehorende kerndoelen en welke activiteiten zijn
leerkrachtgestuurd en wat gaan de leerlingen zelf onderzoeken en hoe
pakken we dat aan?
Tot slot is Bianca Jonker in de groepen 1 tot en met 4 gestart met een
creatief project. Iedere groep maakt onder haar creatieve leiding een
lampion waarmee de kinderen op 11 november het Sint Maartenfeest
kunnen vieren. Zij heeft als tip voor de ouders, gebruik een fietslampje
(wit licht) i.p.v het gebruikelijke lampionnenstokje. Het fietslampje zorgt
namelijk voor een mooi verlichtte lampion.
Na de kerstvakantie zal Bianca voor de groepen 5 tot en met 8 een creatief
project verzorgen. Het thema voor de bovenbouw zal techniek en robotica
zijn.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Wist u dat:


De aanpassing van de hal met een brandveilige deur naar de
bovenverdieping vertraging heeft opgelopen en dat we nu met de
brandweer in gesprek zijn voor de best passende oplossing?



We druk zoekende zijn om het zwangerschapsverlof van juf Jolien
in te vullen en dat het ernaar uitziet dat we een geschikte invaller
gevonden hebben?



Er voor meer dan €1800 gekocht is aan boeken tijdens de
Kinderboekenweek en dat wij voor een percentage hiervan nieuwe
boeken kunnen aanschaffen. Bedankt ouders en boekhandel de
Vries voor het mogelijk maken hiervan!
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2B
Na een geslaagde afsluiting van de Kinderboekenweek met een daarop volgende heerlijke week vakantie, zijn we
deze week in de kleuterklassen gestart met het thema Sint Maarten. De komende twee weken zullen wij
verschillende lessen/werkjes/opdrachten doen binnen dit thema. Zo zullen de kleuters op de dinsdag een
prachtige lampion gaan maken, zijn er leerzame rekenspelletjes in de klas te doen met snoepjes, kunnen de
kinderen Sint Maarten spelen in de huishoek en zingen wij uit volle borst alle 11 november liedjes. Tijdens dit
thema leren de kinderen een nieuwe letter; de ‘N’ van nacht, leren zij een probleem op te lossen in een praktisch
en eenvoudig verhaal en zijn we in de klas bezig met het plakken van woorden; s-n-oe-p, t-a-s, etc. Genoeg leuke
en leerzame uitdagingen dus weer!
Groep 4
Wat hebben we het vorige thema ‘Griezelbeesten’ leuk afgesloten met de disco in de gymzaal en de kijkavond in
de klas. De kinderen hadden hard gewerkt en onwijs hun best gedaan op alle dieren die zij hadden geknutseld.
Na een welverdiende vakantie gaan we weer hard aan de slag in de klas. We starten volgende week met het
thema ‘Feest!’. De kinderen zijn al begonnen met de lampionnen te maken. Ik ben ontzettend benieuwd naar het
eindresultaat. Ze werken met lamineervellen en allerlei andere materialen om er een mooie lampion van te
maken.
Met rekenen zijn we begonnen met de tientallen en de eenheden, daarvoor hebben we een schema, genaamd
het tientallen - eenheden schema. In dit schema schrijven we hoeveel tientallen een
getal heeft en hoeveel eenheden. Als je bijvoorbeeld het getal 12 hebt, dan heb je
dus 1 tiental en 2 eenheden (zie de afbeelding). Daarnaast gaan we dit blok werken
met de getallenlijn, waarop we gaan springen naar getallen en sommen gaan maken.
We beginnen altijd met een sprong
van 10 en daarna doen we pas de
eenheden erbij. Dit blok gaan we
dus veel nieuwe dingen leren,
spannend. Wij hebben er zin om weer hard aan het werk te gaan!

Groep 6
De vakantie zit er weer op, in groep 6 zijn we ook alweer hard aan het werk. Toch wil ik nog even vertellen over
de Kinderboekenweek. In groep 6 zijn we de hele Kinderboekenweek begonnen met een kampvuur. Elke ochtend
zetten de kinderen met juf alles klaar voor het kampvuur: kussens, krukjes en boomstammetjes (met dank aan
de vader van Ties) in een kring. Juf zette dan een zoeklicht op haar hoofd en vertelde daar griezelverhalen bij.
Lekker sfeertje dus…
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Nu is het tijd voor de orde van de dag, groep 6 krijgt structureel huiswerk. Vanaf donderdag 2 november krijgen
de kinderen elke week twee verwerkingsopdrachten mee, één in een werkboek en één op de computer. Uiterlijk
de dinsdag daarna moeten deze werkjes worden ingeleverd, het werkboek in de klas en juf kan op haar computer
controleren of het werk van Gynzy gedaan is. Ook blijven de woordjes van het dictee elke vier weken mee naar
huis gaan, dit is leerwerk. De kinderen krijgen ook leerwerk topografie mee, dit zijn de provincies van Nederland
en de belangrijkste steden en wateren. Als topografie mee naar huis gaat hebben de kinderen twee weken de
tijd om te leren thuis, daarna hebben ze in de klas de toets.
Groep 8
Ook groep 8 heeft veel beleefd tijdens de Kinderboekenweek. De kinderen hebben een leuke gastles gehad van
de grimeur, waar een paar kinderen werden “toegetakeld” en dit mochten laten zien aan juf Freya in de
gymzaal. Zij moest even goed kijken want in een oogopslag was de grime niet van echt te onderscheiden! De
kinderen hebben ook een leuk uitstapje gemaakt naar “In het donker gezien” in Velsen. Daar hebben de
kinderen ervaren hoe het is om blind te zijn en dat dit een heel andere wereld is. In het donker was het niet
eng, maar je vertrouwde zicht is weg dus moeten je andere zintuigen het overnemen wat nog wel een uitdaging
was! We zijn ook voorgelezen door Maarten van Rossem die het met de kinderen heeft gehad over de
geschiedenis van Kenau. Hij las het verhaal van haar voor en vertelde de kinderen ook hoe het er in die tijd aan
toe ging. Ook heeft hij met de kinderen gesproken over enge en griezelige dingen en gaf daar zijn eigen heldere,
droge en originele kijk op.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek heeft groep 8 samen met
groep 8 een leuk gehad in de gymzaal. Daar mochten de kinderen
griezelig verkleed. Veel kinderen hebben daar gehoor aan gegeven
en dat leverde een gymzaal vol met griezels op.
Het eerste thema is inmiddels afgerond en de kinderen hebben
zowel aan elkaar als aan de ouders gepresenteerd. Het was een
beetje zoeken hoe de kinderen goed aan het werk konden binnen
het nieuwe systeem. Gelukkig is dat nu gelukt en kunnen we met
het volgende project aan de slag. Dat wordt een project waar de
hele school iets aan heeft maar waar groep 8 goed over na moet
denken! Wordt dus vervolgd!

