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Algemene informatie
Ouderavond
Dinsdag 7 november staat er een algemene ouderavond gepland. Een uitnodiging voor deze avond
volgt nog, maar houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda.
Veilig Verkeer Nederland
Vanuit VVN, in samenwerking met de gemeente, is er in toenemende mate aandacht voor de
verkeersveiligheid rondom de scholen. Samen met deze nieuwsbrief stuur ik u een enquête over de
verkeersveiligheid rondom de school. Ik wil u vriendelijk verzoeken deze enquête in te vullen, zodat
wij een duidelijk beeld krijgen van de verkeersproblematiek rondom onze school.
Schoolfruit
Vanaf half november tot de meivakantie ontvangen we op school gratis groente en fruit voor alle
leerlingen. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Alle leerlingen
ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per week. Elke dag groente en fruit verbetert de
gezondheid en leerprestaties!
Kinderboekenweek - kinderboekeverkoop
Kinderboekenweek 2017 ‘Gruwelijk Eng’
Afgelopen woensdag hebben wij een beetje griezelig de Kinderboekenwee k 2017 geopend, want het
thema is dit jaar ‘Gruwelijk Eng’. Brrrrrr………donker, spannend, griezelig, heksen, spoken, een skelet,
maar ook spinnen en muizen, daar kwamen de kinderen allemaal op toen wij hen vroegen wat zij
griezelig en eng vonden.
Naast een liedje over 5 spookjes, een filmpje over hoe een spin zijn spinnenweb maakt, hebben de
leerlingen uit groep 7/8 een prentenboek over ‘monsters’ voorgedragen. Slijmerige, schreeuwende,
maar ook soms leuk uitziende monsters kwamen er in het verhaal voor.
Tot slot hebben we nog gekeken en geluisterd naar het lied ‘Gruwelijk eng’ van Kinderen voor
Kinderen. Al met al een gezellige opening. De komende weken gaan de kinderen in de groepen werken
met het thema.
Op vrijdagmiddag 13 oktober zullen wij deze kinderboekenweek weer afsluiten met een
kinderboekenverkoop. Deze zal zijn in het speellokaal van 15.00-15.30 uur. De boeken mogen verkocht
worden voor de prijs van €0,50 of €1,00.
U mag het geld zelf houden of andere boeken voor kopen, maar misschien vinden u en uw kind het
een leuk idee om dit geld te doneren aan het goede doel van dit jaar …… wij een school, zij een school
Wij een school, zij een school
Hebben jullie Jacques Giraffe al in de hal zien staan? De statiegeld flessen kunnen bij hem worden
ingeleverd!
Vraag aan opa's, oma's, ooms en tantes, kennissen, de buren enz. om hun lege flessen te bewaren
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voor “Wij een school, zij een school”. Alle flessen zijn welkom; van de Jumbo, Deen, Lidl, Plus, AH...
Met de opbrengst van afgelopen week zitten we op een totaal bedrag van € 50,-.
Vergeet ook niet om de Facebook groep te liken van “Wij een school, zij een school”.
Vanuit groep 1/2
Woensdag 4 oktober hebben we een gezamenlijke opening van de Kinderboekenweek gehad. Het
thema dit jaar is; Gruwelijk eng! Groep 8 las ons voor uit ‘Dit is een boek vol monsters!’ We hebben
een schattig, klein monster gezien, een slijmerig monster, een slaperig monster en nog veel meer!
Gelukkig was het een leuk en grappig verhaal en moesten we soms stiekem een beetje lachen om de
monsters. Ook hebben we het lied van ‘Kinderen voor kinderen’ gezongen.
Omdat dit onderwerp best een beetje spannend is, hebben we het in de klas over verschillende
emoties. Waar ben je bang voor? Waarvoor ben je wel eens zenuwachtig? Waar moet je om lachen?
Wat geeft je een fijn gevoel?

Vanuit groep 3
Kern 1 is deze week afgesloten. We hebben nu 9 letters geleerd en het is leuk om te ontdekken hoeveel
verschillende woorden je daarmee kunt maken. We zijn al echte oefenkampioenen geworden met
lezen. We oefenen het lezen ook op een chromebook. Met allerlei spelletjes kunnen we punten
verdienen; voor de punten kunnen we spulletjes kiezen om onze (computer-)boomhut te versieren.
Leuk om te doen!
Met rekenen hebben we ontdekt dat er op de getallenlijn herkenningspunten zijn voor 0-5-10-…
(langere streepjes) en zoeken we buurgetallen. Ook het splitsen van getallen t/m 12 is begonnen.
Belangrijk voor het vlot kunnen optellen en aftrekken.
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Vanuit groep 4
De eerste weken in groep 4 zitten erop. De kinderen zijn druk met leren. Na het eerste enthousiasme
over het werken met de tablet hebben de kinderen het werken op de tablets zich snel eigen gemaakt.
Met rekenen zijn we bezig geweest met de getallenlijn tot 100, de vriendjes van 100, en de tafel van
2, 5 en 10. We hebben zelfs al gesnuffeld aan de tafel van 4. Om de tafels snel eigen te maken gebruiken
we stap-, overgooi- en raadspelletjes.
Met taal hebben we kennis gemaakt met zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en het alfabet. Met
spelling hebben we geleerd om woorden met 2 of 3 medeklinkers aan het begin of het einde te
schrijven. Nu zijn we bezig met woorden die met de v- en de f- beginnen.
Het thema de uitvinder leeft echt onder de kinderen van groep 4. Dat is in de klas terug te zien.
Lezen doen wij veel in groep 4; o.a. tutorlezen, duo-lezen en Connect lezen. Ook werken we met
Estafette en Technisch lezen op Snappet.

Vanuit groep 7/8
Kamp 2017 met groep 7/8.
Maandag kwamen we om 11. 00 uur aan
op Texel. We hebben fietsen gehuurd en
in een lange rij fietsten we naar de familie
Bakker in Den Hoorn. Bij het kamphuis
konden de kinderen lekker spelen,
voetballen, paardjes aaien en konijnen en
cavia’s knuffelen. Tussen de middag
hadden we een warme lunch, nl. macaroni
met gehakt en kaas. Ze hebben gesmuld!
Want tegen de avond gingen we met de
bus naar het wad en zou het te laat
worden met eten, toen hadden ze dus hun
brood mee. Daar hebben we op krabben
gevist en op het wad gelopen om naar
beestjes te zoeken. De kinderen hebben
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veel geleerd en sommigen van hen waren lekker nat geworden …….’s Avonds hebben we nog een
Zweeds loopspel gedaan. Alle kinderen liepen door het huis en in het donker rond het kamphuis om
vragen te zoeken en deze op te lossen. De winnaars werden op de bonte avond bekend gemaakt. Na
een nacht heerlijk slapen, gingen we de volgende dag richting het strand. Er stond een stevig windje,
maar het bleef gelukkig wel droog.
Ook zijn we nog naar Ecomare geweest, op bezoek bij de zeehondjes. De bonte avond stond dit jaar in
het teken van Nederland. Als start hadden de begeleiders het spel “Ik houd van Holland” gespeeld en
alle kinderen deden mee. Daarna nog prachtige optredens gezien van een aantal kinderen en to t slot
de stoelendans! De laatste dag moesten we inpakken en nog met zijn allen een stukje fietsen richting
het bos om daar Levend Stratego te spelen, altijd een succes!
Kamp was tof!!!!! Een mooie 3 dagen om met veel plezier aan terug te denken.
Mochten de kinderen de foto’s van kamp willen hebben, dan hebben we ze gevraagd om een usb-stick
mee te nemen naar school. Wij zetten we daar de foto’s op!

Agenda
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Dinsdag 7 november
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Afsluiting Kinderboekenweek
15.00 – 15.30 uur: Kinderboekenmarkt
Studiedag team: leerlingen vrij
Herfstvakantie
Algemene ouderavond

