Belangrijke data voor de komende periode:
ma 19 t/m vr 23 oktober
maandag 26 oktober
vrijdag 30 oktober
vrijdag 30 oktober

herfstvakantie
kinderen vrij (studiedag)
uitgifte Opsteker nummer 6
groep 1 en 2 vrij

groep
groep
groep
groep

1
1
1
1

t/m 8
t/m 8
t/m 8
en 2

Nieuws uit het team
Contactavond
Vanwege studieverplichtingen van sommige collega’s is de informatiemiddag/avond een dag
eerder. De contactavond is nu gepland op maandag 16 november.
De schoolbieb
Veel moeders gaan helpen bij de uitleen van de biebboeken. We starten na de herfstvakantie.
Er zijn twee momenten in de week dat de leerlingen hun boeken kunnen ruilen.
Studiedag 26 oktober
Op deze dag zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten gaan flink aan de slag. ’s Morgens worden
we door twee medewerkers van betapunt noord voorgelicht over de mogelijkheden van
techniekonderwijs op onze school.
’s Middags bespreken we de ontwikkelingen die we dit jaar of vorig jaar in gang hebben gezet.
Zo gaan we elkaar informeren over het leesverbetertraject. Ook hebben we tijd ingeruimd om
elkaar bij te praten over coöperatieve werkvormen in de groep.
Werken aan wat werkt
“Aardige dingen zeggen tegen elkaar”
De komende twee weken gaan we extra complimenten geven als we horen
dat kinderen aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het ene kind het
andere een steuntje in de rug geeft ( “Vera, wat lief dat je tegen Bryan zei,
dat het hem de volgende keer zeker zal lukken!) , of een compliment geeft. (
Leuk joh, dat je wat zei over de mooie tekening van Hans) Te vaak reageren
we meteen op onaardige opmerkingen, maar vinden we het doodgewoon als
kinderen aardige dingen zeggen. Doet u thuis met ons mee??

Kinderboekenweek
Raar, maar waar!
U heeft het vast meegekregen, de Kinderboekenweek is van start gegaan. Het thema dit jaar is
“Raar maar waar”, waarbij techniek, natuur en wetenschap in het zonnetje worden gezet. We
lezen veel natuurlijk: over uitvindingen, rare zaken die tóch uitgelegd kunnen worden (of juist
niet.. spannend!) en zijn in onze klassen op verschillende manieren met dit thema bezig. Lees
vooral bij de verschillende groepen wat we er allemaal mee uitspoken! Elke klas heeft rondom
dit thema een boek mogen uitzoeken, en daar zijn we heel blij mee.
Kinderen zijn nieuwsgierig, willen alles weten en gaan graag op onderzoek uit. Daar krijgen ze
zeker de kans voor tijdens deze Kinderboekenweek! Juist door boeken te lezen vinden ze
antwoord op hun vragen en doen ze gekke ontdekkingen.
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Actie4Kids 20 jaar, op naar 1 miljoen schoenendozen!
Actie4Kids is van start gegaan en wij doen dit jaar ook weer mee! Samen met deelnemers uit
meer dan 1000 kerken en scholen kunnen wij 50.000 kinderen blij maken met een mooie
schoenendoos, die gevuld is met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel.
Dit seizoen belooft heel bijzonder te worden, want de
schoenendoosactie bestaat 20 jaar! In die 20 jaar zijn
er ruim 750.000 schoenendozen ingezameld en
verstuurd naar de allerarmste kinderen op aarde. Wat
een fantastisch aantal! Dit jaar wordt geprobeerd om
de grens van 1 miljoen schoenendozen te passeren.
Want na 20 jaar moeten we helaas vaststellen dat
Actie4Kids nog steeds nodig is. Ook nu nog leeft 1 op
de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van
Actie4Kids is “Voor jou van mij”. God vraagt van ons
om onze welvaart te delen met kinderen, die
waarschijnlijk nog nooit een cadeautje gehad hebben. Samen met
alle andere schoenendoosvullers mogen wij nu laten zien dat er
iemand op de wereld is, die aan hen gedacht heeft. Maandag 2
november besteden we tijdens de weekopening aandacht aan deze
actie en gaat de folder mee naar huis met alle verdere informatie.
De dozen met enveloppes kunnen tot en met 20 november op
school ingeleverd worden. Er worden ieder jaar meer dozen voor
meisjes dan voor jongens ingeleverd dus daarom een extra oproep
om ook aan de jongens te denken.
Doekoe-actie.
De opbrengst van de Doekoe-actie van de COOP was 262,77 euro.
Hiervoor hebben we allerlei sport- en spelmaterialen mogen
bestellen.
De materialen zijn deze week binnen gekomen.
De kinderen kunnen nu fijn met de materialen buiten op het plein
spelen.
Ook hebben we onze gymmaterialen kunnen aanvullen.
Spaarders van de DoeKoemunten heel hartelijk dank!!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Het thema van de Kinderboekenweek ronden we deze week af.
Wij hebben over robots gewerkt. De kinderen waren erg enthousiast.
Ook hebben we gezien hoe robots werken en kunnen praten.
Verder hebben we nog een aantal proefjes gedaan. We hadden bijv. een aangestoken
waxinelichtje op een bordje met een beetje water erin gezet en vervolgens een glas over het
lichtje gezet.
Vragen als: Wat gebeurt er met het kaarsje? Wat gebeurt er met het licht?
Hoe kan het dat het kaarsje uitgaat? Wat gebeurt er met het water?
Natuurlijk hebben we allemaal een robot gemaakt.
Het lied wat we hebben geleerd gaat als volgt:
Mijn naam is Robbie Robot, ik ben gemaakt van staal.
Mijn ogen zijn twee lampjes, dat vind ik heel normaal.
Klik, klak, rikke tikke tik, bliep, bliep, tseng boem.
Mijn naam is Robbie Robot, ik ben gemaakt van staal.
Mijn haar is een bos draadjes, dat vind ik heel
normaal.
Klik, klak, rikke tikke tik, bliep, bliep, tseng boem.
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Na de vakantie gaan we over St. Maarten werken. We
gaan dan beginnen met een lampion.
Verder hebben we nog een nieuwe leerling nl. Eevi
Keuter. Ze is het zusje van Nayla uit gr. 3. We willen
haar heel veel succes en plezier bij ons op school
wensen.

Nieuws uit groep 3 en 4
Afgelopen week hebben we de taaltoets gemaakt van thema drie in groep vier. De kinderen
hebben erg hun best gedaan en dat was te zien. Goed gedaan! Met rekenen zijn we bezig met
het rekenen tot honderd en we kunnen al geld inwisselen voor verschillende muntjes en
briefjes. De tafels gaan goed, alhoewel het bij juf de tafel opzeggen wel heel spannend is. We
werken hard door in de tafelboekjes. Het controledictee is ook alweer achter de rug en ook
deze is top gemaakt!
In groep drie hebben we de afgelopen weken de woordjes poes,
koek en ijs geleerd. We kunnen zelfs al heel veel woorden maken
met deze woorden door er een andere letter voor of achter te
zetten. We hebben een verhaal met zelfbedachte zinnen
gemaakt bij ons boek over de “wensdoos”. Erg spannend. Met
rekenen zijn we bezig met splitsen we kunnen vanaf nu ook
klokkijken; de hele uren dan…. Deze week is juf Irene bij ons in
de klas geweest. De kinderen waren erg blij haar weer te zien en
dat is natuurlijk een heel goed teken! Fijn dat je er was Irene. Juf
Irene heeft ook het boek ‘Kobe maakt een museum’ voorgelezen.
Dit boek hoort bij de Kinderboekenweek en hebben wij ter
gelegenheid daarvan gekregen. Een erg leuk en mooi boek. Zoals u leest, zijn wij na al het
harde werken, aan een weekje vakantie toe. Iedereen een heel fijne vakantie gewenst!
Nieuws uit groep 5 en 6
Een beetje een gekke week voor de vakantie, met beide juffen ziek. Gelukkig is het goed
gekomen met invaljuffen- en meester.
De afgelopen week hebben we gelezen uit Stijn, de uitvinder. Stijn bedenkt allerlei goede
oplossingen voor uiteenlopende problemen zoals: hoe laat ik de hond uit in de regen zonder
dat ik nat wordt, hoe zorg ik ervoor dat ik niet gekust wordt door mijn tante, hoe zorg ik
ervoor dat er naar mij geluisterd wordt aan tafel. Dit boek hebben we gekregen in het kader
van de Kinderboekenweek en we zijn er erg blij mee!
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Natuurlijk hebben we ook nog hard gewerkt. Met
rekenen zijn we in groep 5 bezig met het schatten
van grote getallen. Ook de tafels blijven erg
belangrijk. We hebben geleerd wat buursommen
zijn en hoe we daarmee handig kunnen rekenen.
Groep 6 is bezig met standbepaling, vanaf welke
plaats is een foto genomen. Ook hebben ze
geleerd wat een zij- en vooraanzicht is, en hoe
plattegronden in elkaar steken.
Spelling thema 3 is uit. Het signaaldictee is
donderdag 29 oktober en het controledictee volgt
een week later, op donderdag 5 november.
Rest ons nog om iedereen een fijne vakantie te
wensen, en hopelijk zien we iedereen volgende
week maandag gezond weer terug!
Nieuws uit groep 7 en 8
Helaas is onze juf Ciska ziek geworden, we missen haar wel! Gelukkig lukt het ons om fijne
invaljuffen te vinden, zodat het leren gewoon door kan gaan. Beterschap
lieve juf!
Ook in onze groep vinden raar maar ware zaken plaats. We kregen een
prachtig boek (het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Joost
Grootjes uit Driel) en hebben al veel geleerd over bacteriën en hun nut en
gevaar. We hebben zelf ook van die superkleine dingen ontworpen! En
vraagt u uw kinderen eens hoe je suiker kunt laten dansen… Kortom, raar
maar waar is een onderwerp waar wij wel wat mee kunnen!
De kinderpostzegelactie is een groot succes geworden in onze klas. De 21
kinderen die zich samen het vuur uit de schoenen hebben gelopen om
zoveel mogelijk kaarten en zegels te verkopen voor kinderen die het niet
zo goed getroffen hebben in het leven, hebben voor een bedrag van €
2582,16 verkocht! Ontzettend bedankt aan de kinderen, maar ook aan u,
dat u deze actie tot zo’n succes hebt gemaakt door spullen te kopen.
Nieuws van de activiteitencommissie
Hallo iedereen,
Wij als activiteitencommissie willen graag met jullie een flessen (statiegeld) actie houden. Dit
om de kas van de AC aan te vullen voor alle komende activiteiten.
vanaf dinsdag 27 oktober tot donderdag 5 mei staan er 2 containers in school waar je je
statiegeld flessen kunt inleveren. De opbrengst is geheel voor de AC.
wij houden jullie op de hoogte en hopen op veel lege statiegeld flessen.
Met vriendelijke groet,
De activiteiten commissie

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 20 oktober
woensdag 22 oktober
woensdag 28 oktober

Britt B.M. van der Veen
Tycho van Noorloos
Zoë Weitering

groep 2
groep 6
groep 7
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