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Nieuwsbrief oktober 2021 nr.3
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 6 oktober t/m 17 oktober 2021 is het
weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden
met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•

U koopt van 6 oktober t/m 17 oktober
2021 één (of meerdere) kinderboek
(en) bij uw Bruna-winkel en
levert de kassabon vóór 7 november
2021 in op school.

•

Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.

•

Bruna telt de kassabonbedragen na
inlevering bij elkaar op we ontvangen
een waardebon.

•

We mogen t/m 15 december 2021
voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in
een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen
meedoet, want leesplezier creëren we
samen!

Versoepeling Corona maatregelen
Nu de 1,5 meter maatregel is opgeheven
mogen ouders weer zonder afspraak in
school komen.
Groep 1/2
Tijdens de corona periode hebben de
kleuters laten zien dat zij prima zelfstandig
binnen kunnen komen. Daarom hebben wij
besloten om dit zo te houden.
De kinderen blijven dus tussen 8.20—8.30
uur zelfstandig binnenkomen.
Natuurlijk is het leuk om af en toe samen
met uw kleuter een kijkje in de klas te
nemen. Dat kan! Voor schooltijd tot 8.25
uur.
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Blink wereld
Vanaf dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is
gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend
en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken
naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof
meer betekenis en onthouden ze het beter.
Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis
mee en ontwikkelen de vaardigheden die
ze in het voortgezet onderwijs en in hun
latere leven nodig gaan hebben.
Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8
Per jaar werken de kinderen aan verschillende thema’s van steeds 5 lessen voor
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur &
techniek. Ook burgerschap komt aan bod in
de lessen.
In elke les staat een onderzoeksvraag centraal. Bijvoorbeeld: Wat zit er eigenlijk in
een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het
maken van een plattegrond? Hoe erg is het
wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Hoe
komt de koning van Spanje in ons volkslied? Hoe was het leven als soldaat in de
loopgraaf? Door middel van diverse bronnen (filmpjes, teksten, foto’s, verhalen) en
afwisselende opdrachten gaan de kinderen
zelf stap voor stap uitzoeken wat het antwoord is op de vraag.
Topografie in groep 5 t/m 8
In de aardrijkskunde lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema.
De 300 belangrijkste plaatsen
(toponiemen) worden daarnaast geoefend
via de online game TopoMaster.
Op www.blinkwereld.nl vind u meer informatie over het lesmateriaal.

Kinderboekenweek
Opening Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober mogen de kinderen van
groep 1 t/m 6 verkleed op school komen. Het
thema van de Kinderboekenweek is: ‘Worden
wat je wil’ (beroepen).
Groep 7/8 mag een voorwerp, passend bij een
beroep, meenemen voor de thematafel. Van te
voren geven de kinderen het voorwerp door aan
de groepsleerkracht, zodat we een leuke, diverse
tafel kunnen inrichten.
Boeken ruilbeurs 14 oktober
Donderdag 14 oktober organiseren als afsluiting
van de Kinderboekenweek van 13.30 uur tot
13.55 uur een boeken ruilbeurs voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Alle kinderen mogen tot uiterlijk dinsdag 12
oktober maximaal vier prenten/leesboeken
inleveren bij hun groepsleerkracht. Ze krijgen
hiervoor van de groepsleerkracht twee
tickets voor de ruilbeurs op donderdag 14
oktober. De kinderen kunnen daarmee twee
andere boeken uitzoeken.
Zo zorgen we er met z'n allen voor dat er een
ruim aanbod met leuke boeken is!
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Bag 2 school

Schoolgids

Wij willen u graag informeren over onze
aankomende kleding inzamelingsactie.

Met ingang van 1 oktober staat onze
vernieuwde schoolgids op de website.
In de schoolgids vindt u informatie over o.a.:

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
ook nu weer in wilt zetten voor deze actie.
In de kledingzakken kunnen: schoenen,
shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en
dekens. Kijk op de website van Bag2School
voor een volledige lijst met wat er wel en
niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl.
Daarnaast vindt u hier nog meer informatie
over hoe de inzameling in zijn werk gaat en
waar de kleding naar toe gaat.

•

onze visie op onderwijs;

•

de inhoud en organisatie van het
onderwijs op onze school;

•

de ondersteuning die wij bieden aan
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;

•

de kwaliteit van het onderwijs;

•

het contact met de ouders.

De gevulde zakken kunt u, t/m maandag
1 november, neerzetten op het schoolplein
voor de garage.
De opbrengst van deze actie komt ten
goede aan informatieve boeken, die
aansluiten bij onze nieuwe wereldoriëntatie
methode Blink.

Daarnaast bevat de gids nog veel praktische
informatie over schoolse zaken, variërend van
het vakantierooster, verlof aanvragen tot aan
de vrijwillige ouderbijdrage.
Niet alleen in onze schoolgids vindt u deze
informatie, maar ook op
www.scholenopdekaart.nl

1 oktober
5 oktober

Smartphone slalom—groep 7/8
Dag van de leraar
Juf Karen jarig
Dans met juf Clarette—groep 3/4 & groep 7/8
6 oktober
Opening Kinderboekenweek
Teamscholing—kinderen vanaf 12.00 uur vrij!
7 oktober
Slotoffensief—groep 8
12 oktober
Dans met juf Clarette—groep 3/4 & groep 7/8
13 oktober
Filmdocent in de klas—groep 7/8
Bezoek bibliotheek—groep 3/4
14 oktober
Voorleeswedstrijd
Boeken ruilbeurs
15 oktober
Bezoek proefkolonie—groep 7/8
16 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie
25 oktober
Luizencontrole
27 oktober
Juf Greetje afwezig i.v.m. directie overleg
28 oktober
Leerlingenraad
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Nieuws uit groep 1 en 2
Project:
Het project over het kijkleesboek “Nippertje” hebben we inmiddels afgerond! We hebben veel
geleerd en kunnen ook allemaal al een beetje klok kijken! We weten wat de delen van de dag
zijn (nacht-ochtend-middag-avond) en wat daarbij hoort!
Verjaardag juf:
Wat hebben we een gezellig feestje gehad en wat waren de kinderen
prachtig verkleed!
Bedankt voor de mooie tekeningen en cadeautjes!
Zie voor foto’s op de site!

We zijn nu even bezig met verkeer! Dinsdag hebben we bezoek gehad van
“Verkeersflits” en hebben we geleerd hoe we veilig kunnen oversteken!
We kijken naar links, naar rechts en nog een keer naar links!!!
Op school hebben we een zebrapad geverfd en ons zelf als voetganger
geplakt! Ook werken we in ons doeboek: “Leer in het verkeer”.
Vanaf woensdag 6 oktober tot en met zondag 17 oktober is het Kinderboekenweek!
Het thema van de Kinderboekenweek is Beroepen: Worden wat je wil!
We praten en werken en lezen boeken over verschillende beroepen. Ook komen er een aantal
ouders in de klas vertellen over hun beroep! En natuurlijk zijn we heel nieuwsgierig wat de kleuters later willen worden!
Meer belangrijke info over de Kinderboekenweek kunt u lezen in deze nieuwsbrief!

Nieuws uit groep 3 en 4
De informatiemiddagen zijn door alle kinderen met een ouder bezocht. De kinderen vonden het
leuk om hun eigen ouder een rondleiding te geven in de klas.
Dansjuf Clarette heeft inmiddels alweer 2 danslessen gegeven op de dinsdagmiddag en er volgen nog twee lessen. De kinderen zijn erg enthousiast.
Britt haar zusje Fleur is geboren, gefeliciteerd! We hebben samen een mooi cadeau geknutseld.
De komende tijd staat de Kinderboekenweek centraal in de klas. We houden een voorleeswedstrijd in de klas, de winnaar mag voorlezen aan de kleuters. Woensdagochtend 13 oktober van
10.30-11.30 uur brengen we in het kader van de Kinderboekenweek een bezoek aan de bibliotheek. Hiervoor zijn we rijders nodig. Mocht u deze ochtend mee kunnen naar de bieb, dan
graag een mailtje naar karin.verra@comprix.nl of een bericht via Parro.
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Groep 3 heeft alweer twee rekentoetsen gemaakt en met Veilig leren lezen hebben ze de letters p,
aa, r, e, v, n, t, ee en b erbij geleerd.
Groep 4 leert dit schooljaar de tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10. De tafel van 2 moeten de kinderen donderdag 7 oktober kennen.
Met Blink werken we tot aan de herfstvakantie nog over het thema ‘Op ruimtereis’. We hebben
o.a. de planeten nagemaakt van papier-maché en deze week gaan we ervaren hoe het is om zelf
astronaut te zijn.

Nieuws uit groep 5 en 6
Kinderboekenweek
Nog even en dan start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat je wil’. De kinderen zijn
alvast begonnen met het maken van kunstwerkjes met hun droomberoep.
Tijdens de Kinderboekenweek starten we ook met de voorleeswedstrijd in de klas. De kinderen
krijgen hierover een brief met tips en voorleesdata mee naar huis.
We zouden het leuk vinden als er ouders zijn die in de klas iets willen vertellen over hun beroep.
Mocht u dit leuk lijken, hoor ik dit graag via een Parro bericht.
Rekenen
De leerlingen van groep 5/6 krijgen elke vrijdag een nieuwe tafel mee naar huis om te oefenen.
Elke vrijdag zeggen we de tafel op in de klas. Dit gaat al erg goed!
We hebben de tafel van 1,2, 6 en 7 al af kunnen vinken!
Voor de leerlingen van groep 5 is het van belang om naast de tafels ook de klokken goed te blijven
oefenen. Hele/ halve uren en kwartieren gaan al erg goed. De minuten zijn nog best lastig!
Wist je datjes door Hanna en Nikky
- Wist je dat:
- We al toetsen hebben gemaakt
- Van spelling, taal rekenen en aardrijkskunde?
- We nu bezig zijn met de tafel van 8?
- We posters hebben gemaakt voor de leerlingenraad?
- We verkiezingen hadden in de klas?
- We nu met beroepentekeningen bezig zijn?

Nieuws uit groep 7 en 8
De ouders van de kinderen van groep 7 en 8 ontvangen informatie via Parro.
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