Nieuwsbrief KWS
Beste ouders,

Maandag 12 november
Excursie Rijksmuseum
Groep 5 en 6

In samenwerking met Dalton International heeft de Nederlandse Dalton
Vereniging gisteren een internationaal daltoncongres georganiseerd, waarbij ook
daltonscholen uit België, Duitsland, Polen, Oostenrijk en China aanwezig waren.
Het was een inspirerende dag met lezingen en workshops. Ieder teamlid van de
KWS had een persoonlijke keus gemaakt uit de verschillende lezingen en
workshops. Met name de workshop ‘21ste eeuwse vaardigheden zijn van alle
tijden’ , ‘Dalton, school van de toekomst’ en ‘Op zoek naar talent’ zijn door het
team met veel enthousiasme ontvangen! Het was een lange dag, vroeg in de trein
en laat weer thuis, maar het was het zeker waard en we kijken met een goed
gevoel terug op deze dag. Veel van de opgedane kennis zal worden meegenomen
in het op te stellen schoolplan voor de komende vier jaar. Wilt u meer informatie
over de dag of over het daltononderwijs in het algemeen, bezoek dan eens de
website van de Nederlandse Dalton Vereniging; www.nederlandsedaltonvereniging.nl
Voor het schoolplan willen wij u vragen een tevredenheidspeiling in te vullen. Wij
vinden het erg belangrijk om uw mening mee te nemen en zullen binnenkort de
vragenlijsten en bijbehorende informatie uitdelen.
Naast de ouders zullen ook de kinderen en het personeel een tevredenheidpeiling
invullen. Uiteraard zijn de tevredenheidspeilingen geheel anoniem en zal alles
volgens de AVG wetgeving uitgevoerd worden.

Woensdag 21 november
Voorstelling Mad science

De kinderen zijn klaar voor Sint Maarten, de liedjes zijn geoefend en de
lampionnen zijn gemaakt. We wensen iedereen een gezellige zondagavond toe!

Donderdag 22 november
Nieuwsbrief

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

AGENDA

Maandag 26 november
Voorstelling 'De
Jokkebrok' groep 5 en 6
Woensdag 5 december
Sinterklaas feest
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Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de KWS?
Meld u dan nu aan voor de Medezeggenschapsraad!
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk beslissings- en adviesorgaan voor de KWS waarin personeelsleden en
ouders/verzorgers zitting hebben. De Medezeggenschapsraad heeft wettelijk instemmingsrecht of adviesrecht bij
onderwijskundige, organisatorische, financiële en personele zaken op onze school en daarom is het van groot belang dat
alle geledingen van onze school in de Medezeggenschapsraad zijn vertegenwoordigd. De MR komt ongeveer zes keer per
jaar bijeen.
Onze missie is ‘Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de KWS door de communicatie en interactie tussen de
kinderen, ouders, leraren en de directie te optimaliseren, het Daltonprincipe en andere basiswaarden van de KWS te
waarborgen en (positief-) kritisch en begaan te zijn met het (voor-)genomen beleid van de school via een onpartijdige,
betrouwbare, zichtbare en pro-actieve manier van werken.’
De oudergeleding in de Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit drie ouders/verzorgers. De termijn als MR lid
is drie jaar en door elk jaar een van de drie leden te vervangen houden we de MR scherp en fris en blijft er tevens
voldoende kennis en ervaring zitten om de kwaliteit te waarborgen. Wij zijn per heden op zoek naar een nieuwe
ouder/verzorger die graag MR-lid wilt worden en zo zijn/haar bijdrage aan de school wil leveren.
Als MR, zowel ouders als personeel, beogen wij op de KWS een veilige, kwalitatief hoogwaardige, kleinschalige, sociale
onderwijsomgeving te behouden met als doel het behalen van het optimale onderwijsresultaat op individueel en op
groepsniveau voor zowel kinderen, leraren als ouders/verzorgers.
Ben je ook enthousiast geraakt over de mogelijkheden die de MR biedt en wil je een bijdrage leveren, meld je dan nu aan
via het volgende e-mailadres: MR@kws-overveen.nl.
De sluitingsdatum voor aanmelding is donderdag 22 november om 18:00 uur. Mochten er meerdere ouders zitting willen
nemen in de MR, dan zal er een verkiezing volgen in december.
Voor vragen kunt u terecht bij hetzelfde mailadres of u spreekt 1 van ons gewoon aan, bijvoorbeeld op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
Namens de oudergeleding van de MR:
Tjalling Gerus & Tamar de Leeuw

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2C
Na een welverdiende vakantie zijn wij weer hard aan het werk. Nu in het
thema herfst. We zijn op avontuur geweest door de natuurtuin en hebben daar
een pompoen en paddenstoel geplukt. In de klas hebben wij deze goed
bekeken, want wat gebeurt en nou eigenlijk in de herfst? Dit hebben wij
opgeschreven, getekend en opgezocht in boeken en de computer. De
betrokkenheid is hoog want de kinderen wilden graag een kabouterhoek. Die
hebben wij meteen gemaakt. Een lampion mocht je zelf kiezen. Veel prikken,
knippen, verven en plakken. Goede oefening voor de motoriek.
Verder heb ik (juf Isabelle) het ontzettend naar mijn zin en wil de ouders,
kinderen en collega’s bedanken voor het warme welkom.
Herfstweer (onder de paraplu) door Olivia.
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Groep 4
Het thema vriendschap hebben we afgesloten met een gezellig Kinderboekenbal. De kinderen hebben tijdens de
inloop goed laten zien welke werkschriften en boeken ze allemaal nodig hebben voor taal, rekenen en spelling.
Het volgende thema is gestart namelijk: Het is Feest! We zijn begonnen met het eerste Nederlandse feest, Sint
Maarten. De kinderen konden kiezen uit twee lampionnen de vos of de uil. Ze hebben er de afgelopen week hard
aan gewerkt. De lampionnen zijn uitgeknipt en uitgeprikt, het vliegerpapier is op maat geknipt en aan de goede
kanten geplakt. De kinderen zijn klaar voor Sint Maarten.
Dit keer hebben de kinderen een pretoets gemaakt van rekenen, waarbij ze zelf goed kunnen zien wat ze nu al
snappen van het nieuwe blok en waar ze nog
wat instructie nodig hebben. Blok 2 van
rekenen is ondertussen gestart en we zijn op
dit moment bezig met het springen op de
getallenlijn met sprongen van 10, 5 en 1. We
doen dit vanaf 0, maar we springen ook al
terug vanaf 100.
We hebben al geleerd dat getallen uit tientallen en eenheden bestaan aan de hand van
het tientallen en eenheden schema. Hierdoor worden sprongen van 10 en de sprongen
van 1 makkelijker.
Met spelling zijn we bezig met de luisterwoorden. Voor taal gaan we vandaag horen
hoe het verhaal van Krieko, Tanja en Devi verder gaat in blok 2. We hoorden in het eerste blok dat er was
ingebroken bij de tante van Tanja en dat Krieko was meegenomen.

Groep 6
In groep 6 beginnen we onze draai te vinden in de nieuwe taal- en spelling methode. Het eerste blok is achter de
rug en vol frisse moed zijn we begonnen aan blok 2. Met spelling gaan we het in dit blok vooral hebben over
woorden met een c die je uitspreekt als s of k en woorden met een open of gesloten lettergreep. Wat best wel
nieuw is voor ons is dat we elk blok ook meer aandacht besteden aan werkwoordspelling. In blok 2 gaat het over
het hele werkwoord en de wij vorm, jullie vorm en zij vorm tegenwoordige tijd, in blok 1 lag de nadruk op het
hele werkwoord, zowel enkel- als meervoud tegenwoordige tijd.
Ook bij taal leren we veel nieuwe dingen, bij de woordenschatlessen leren we monologen en dialogen voeren.
We leren wat een standpunt is en dat we dit onderbouwen met argumenten. Ook worden er elk blok 90 woorden
aangeboden in de woordenschat lessen! Bij woord- en zinsbouw gaan we dit blok in op voor- en achtervoegsels,
stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van werkwoorden. Kortom, de
nieuwe methode houdt ons lekker bezig en we leren veel.
Groep 8
Inmiddels is het project ‘Social Media’ afgerond en hebben de kinderen aan de ouders tijdens de inloop van de
kinderboekenweek gepresenteerd. De kinderen hebben vrijdagochtend hun bevindingen van elkaars
werkstukken bekeken en geluisterd naar de presentaties. De kinderen hebben veel feedback gekregen van elkaar,
de leerkracht maar ook van ouders tijdens de inloop. Deze feedback zullen ze ongetwijfeld meenemen naar het
volgende project. En dat is alweer gestart.
De komende weken gaat de groep aan de slag met de wereldcontinenten. Het wordt dit keer geen
posterpresentatie, maar de kinderen gaan met koffers presenteren. Hoe dit eruit komt te zien, ziet u vanzelf!
De inhoud van de koffers mogen de kinderen uiteraard ook zelf vorm gaan geven. Wel hebben we met elkaar
besproken wat er zoal in de koffers “gestopt” kan worden.
We zijn inmiddels op bezoek geweest bij het Mendel College. Daar hebben we een tweetal lessen gevolgd
namelijk Frans en beeldende vorming. De kinderen vonden het erg leerzaam en bovendien was het heel erg
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prettig om een VO school “in beweging” mee te maken. De kinderen zijn er niet meer de grootsten en het is best
druk op de gangen en dat is nog maar zachtjes uitgedrukt.
Ons tweede bezoek staat gepland voor 15 november en dan gaan we op bezoek bij het Kennemer. Voor
sommigen ook spannend om deze school te bezoeken omdat we hier bekenden zullen gaan zien. Welke lessen
we op het Kennemer gaan volgen is vooralsnog onbekend. We laten ons verrassen!

GGDFlits Gehoorschade
1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en
gehoorschade komt steeds jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor
beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van ouder worden, dat is natuurlijke slijtage. Maar trilharen
beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde geluiden.
Wist u dat….
 Een piep in het oor een teken van gehoorschade is?
 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft?
 Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? Wat is te hard?
Lees meer, hoe u uw kind kunt beschermen tegen hoorschade.
Online testen
Je kind kan zelf online testen hoe goed hij of zij hoort met de Kinderhoortest (6-12 jaar) of de
Oorcheck hoortest (vanaf 12 jaar).
Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een hoortest af laten nemen bij assistente
jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur
en 13.00 - 17.00 uur.

