Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Zaterdag 18 november
Aankomst Sinterklaas
Dinsdag 5 december
Sinterklaasfeest op KWS

Beste ouders en/of verzorgers,
Vrijdag 17 november gaan de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8
zwemmen voor water. Voor de kinderen die nog niet in het bezit van hun
zwemdiploma B zijn, zal meester Koen een uitdagend parcours in de
gymzaal uitzetten.
De kinderen hopen een mooi bedrag op te halen voor Plan Nederland. Na
een gastles vorige week op school door een vrijwilliger van Plan Nederland
hebben de kinderen een sponsorformulier mee naar huis gekregen. Met
het geld dat de kinderen ophalen zal Plan Nederland veilig drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen voor kinderen op school realiseren.
De kinderen hebben tot vrijdag 24 november de tijd om het bij elkaar
gezwommen bedrag in te leveren op school. Natuurlijk hoort u in de
volgende nieuwsbrief wat de kinderen van de KWS hebben opgehaald.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Donderdag 7 december
Margedag groep 1 t/m 4
Deze kinderen zijn vrij
Donderdag 21 december
Kerstdiner op school
Vrijdag 22 december
Kerstviering in de kerk
Kinderen zijn vanaf
12 uur vrij

Sinterklaas
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Natuurlijk
zullen wij er op school een gezellige tijd van maken met de kinderen. Wij
verwachten Sinterklaas en zijn Pieten op dinsdag 5 december bij ons op
school.
In tegenstelling tot alle andere jaren zullen wij op school niet het
Sinterklaasjournaal volgen en wij zullen dit dus ook niet structureel met de
kinderen kijken. Gelukkig kunnen de kinderen thuis elke avond het
Sinterklaasjournaal volgen en is er ook nog een speciale app, zodat de
kinderen op elk gewenst moment een aflevering kunnen terugzien.
Wat Sinterklaas en zijn Pieten voor de KWS in petto heeft blijft nog even
geheim, maar daar hoort u volgende week via uw kind vast meer over!
Ophalen van kinderen
Nu het weer slechter wordt, willen we graag een aantal afspraken over het
ophalen van kinderen bij u onder de aandacht brengen.
Soms spelen de kinderen van de groepen 1 en 2 nog tot 14.15 uur buiten.
U kunt het schoolplein pas betreden als de kinderen naar binnen zijn.
Tevens willen wij u vragen om op het plein te wachten totdat de kinderen
naar buiten komen. De kinderen van de groepen 1 en2 laten u door middel
van een belletje weten, dat u naar binnen mag.
Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt de afspraak dat u buiten op uw kind
wacht. De laatste tijd zien we veel ouders binnen in de hal op hun kind
wachten. Soms al een kwartier van te voren. Er zijn dan nog vaak kinderen
in de gang en in de hal aan het werk en dat leidt hen af.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2a
Deze week werken we in de groep over vormen. We leren de letter v van vorm. Leren de verschillende vormen
zoals een vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek maar ook een ruit, ovaal een bol. Groep 2 maakt een werkboekje
over vormen. En maken met de logiblocks allemaal mooie figuren na van een voorbeeld. Spelen spelletjes in de
kring met de verschillende vormen. Groep 2 vouwt/plakt een kabouter van verschillende vormen en groep 1
plakt een mooie paddenstoel. Ook maken we met de clicks en de radars prachtige werkjes. U kunt ze voor ons
raam bewonderen. Volgende week werken de kleuters natuurlijk over Sinterklaas met zijn pieten. De kleuters
kunnen bijna niet wachten........

Groep 3

Op dit moment zijn we druk bezig met het afsluiten van kern 3. Alle kinderen mogen dan apart bij juf laten horen
hoe goed ze al kunnen lezen en welke letters ze allemaal kennen. Het is erg leuk om te zien hoe geconcentreerd
en vol overgave ze dan lezen. Als juf bezig is met het lezen zijn de andere kinderen bezig met het werk van de
dag/weektaak. Langzamerhand begrijpen bijna alle kinderen ook prima wat alles betekent. En…dat is heel knap
want er zijn best veel verschillende plaatjes. Omdat de kinderen
nieuwsgierig waren naar de hoeveelheid letters die ze nu geleerd
hadden zijn we alle letters op het letterbord maar eens gaan tellen. We
kennen nu al 19 ‘letters’ (we noemen de aa, oo, ee en ij ook letters
tijdens het tellen maar we praten wel over lange klank en 2 tekenklank)
Met rekenen zijn we bezig met het spitsen van getallen. Dit doen we
met behulp van kralenkettingen/linialen en dobbelstenen.
Ons nieuwe thema gaat over ‘FEEST’. We hebben al een slinger
gemaakt over allerlei dingen waar we bij feest aan denken zoals taart,
ballonnen, versierde stoel, slingers, cadeautjes enz. Ook hebben we al
veel verhalen gehoord over Halloween, Sint Maarten maar ook over
Divali. We hebben het namelijk niet alleen over de Nederlandse feesten. Met Sint Maarten hebben we, onder
leiding van Bianca, een prachtige lampion gemaakt. In de klas hebben we daarna flink geoefend met Sint Maarten
liedjes. De komende weken gaan we het natuurlijk hebben over het Sinterklaasfeest! We hebben woensdag de
aftelkalender opgehangen zodat we precies weten wanneer Sint in Nederland aankomt
Groep 5
In groep 5 zijn we vorige week vrijdag begonnen aan ons nieuwe thema. Het gaat over de eerste mensen die in
Nederland leefden. Het gaat over de laatste ijstijd, de eerste mensen in ons land, jagers en verzamelaars, boeren,
en hunebedbouwers. Vorige week heeft juf hier eerst over verteld en hebben we de tijdlijn besproken. Nu zijn
de kinderen in groepjes van drie met behulp van vragen, informatie aan het verzamelen en een muurkrant aan
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het maken. Wij hebben een startinformatiepakket aan de groepjes verstrekt maar het zou leuk zijn wanneer u
zelf nog iets extra’s zou kunnen vertellen of met uw kind iets opzoekt in de bibliotheek of op internet.
Op de foto ziet u al een kleine impressie.

Morgen gaan we zwemmen voor water, nog niet alle kinderen hebben een B diploma, maar die kunnen zich
gewoon laten sponseren want zij gaan rondjes rennen op het free run parcours van onze nieuwe gymmeester,
meester Koen. Wilt u maandag de envelop met het opgehaalde geld weer meegeven naar school.
We hebben er zin in.
Groep 7
Na de herfstvakantie zijn we goed uitgerust weer van start gegaan. Met rekenen zijn we nu aan het werk met de
maten. Nieuw zijn de kubieke centimeter, kubieke decimeter en kubieke meter. Dat vraagt bij de meeste kinderen
om veel oefening. Het is belangrijk dat de kinderen zich steeds proberen voor te stellen wat er nu precies
gevraagd wordt. Hoeveel cm3 gaan er in 1 dm3? Veel kinderen pakken de kubieke decimeter uit de klas erbij. Die
is gevuld met cm3 en daardoor kunnen ze zien hoe het in elkaar zit. Bij de breuken moeten de kinderen steeds
vaker een breuk omzetten in een kommagetal en andersom. Of naar procenten. ¼ hoeveel procent is dat? Welk
kommagetal hoort erbij? Lastig, maar oefening baart kunst.
Met spelling wordt er hard geoefend met woorden met een trema (vegetariër, melodieën, beëindigen) en
woorden met lastige klinkercombinaties (begroeiing, modieus, actueel).
We hebben skyline lampionnen gemaakt voor Sint Maarten en binnenkort trekken we de lootjes voor het
Sinterklaasfeest. Een gezellige tijd met feesten is aangebroken. Daarnaast nog zwemmen voor water en lekker
zingen op donderdag met juf Marianne. We vermaken ons wel!

