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Belangrijke data:
11 november:
12 november:
16 november:
19 november:
25 november:
29 november:

Oudergesprekken met de leerkrachten
Theemiddag met juf Naïma
Intocht van Sinterklaas
Alle kinderen gaan ‘s middags knutselen voor Sinterklaas
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Speelgoedochtend groep 1/2

Nieuws uit het kamertje:
Vlak voor de herfstvakantie hebben we tijdens de inloopavond de kinderboekenweek
afgesloten, het was een leuk en swingend einde! Daarna hebben we allemaal heerlijk van de
vakantie genoten. Na de vakantie was er weer feest, namelijk het offerfeest. Wij kijken als
team terug op een zeer gezellige en geslaagde ochtend! Graag bedanken wij alle ouders die
ons geholpen hebben om deze ochtend tot een succes te maken!
Inmiddels is er in groep 5-6 een nieuwe collega gestart, juf Chantal. Haar eerste werkdag viel
samen met onze viering van het offerfeest, een feestelijke start dus. Wij wensen juf Chantal
veel plezier op onze school toe!
Graag nog uw aandacht voor het volgende. Wij willen graag weten hoeveel leerlingen wij
komend schooljaar kunnen verwachten. Heeft u nog een kind thuis dat 4 jaar gaat worden?
Of kent u iemand in uw familie of naaste omgeving waar dit voor geldt? Wij horen het graag
en ontvangen graag voor deze kinderen ingevulde inschrijfformulieren terug op school.
Tot slot verzoek ik u vriendelijk om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen. Dit kan
ook contant bij de leerkracht of bij mij op school. Met dit geld is het voor ons weer mogelijk
om, in samenwerking met de ouderraad, extra dingen voor de kinderen te doen. Zeker voor
de komende feestdagen in december kunnen wij de bijdrage goed gebruiken. Bij voorbaat
hartelijk dank!
Miranda Jansen

Jarigen in november:
7 november
Fehmi Baklaci
13 november
Elif Heybeli
13 november
Yassin Bidi
17 november
Ali Ouhammou
19 november
Simone Dekkers
22 november
Ibtissam Boutaam
25 november
Rayan el Ghanjaoui

groep 4
groep 8
groep 4
groep 6
groep 8
groep 5
groep 1

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Groep 1 en 2
De herfst is buiten goed waarneembaar: regen, wind of storm, paddenstoelen en overal
bladeren van bomen in diverse kleuren.
In de klas zijn we met “HERFST ‘ bezig, we zingen liedjes over dit seizoen, we kijken /lezen
prentenboeken hierover, we knutselen, verven en maken werkbladen. Ook via het
smartbord krijgen de kinderen informatie over de herfst door middel van kleine filmpjes.
Half november starten we een nieuw project en wel “SINTERKLAAS ‘. 16 november komt de
Sint met zijn pieten naar Nederland. We gaan een drukke, leuke en spannende tijd
tegemoet. Veel liedjes gaan we leren over Sinterklaas en Zwarte Piet, we gaan de klas
gezellig maken met veel knutselwerkjes en natuurlijk worden er veel (spannende ) verhalen
verteld. Op televisie kunnen de kinderen thuis leuke series zien en natuurlijk het
Sinterklaasjournaal. Komt u af en toe in de klas eens kijken naar alle leuke werkjes?
Juf Carin, juf Naima en juf Yvonne

Groep 3 en 4
Binnen in de klas is het al een klein beetje herfst. Buiten is het zeker te merken. De komende
drie weken gaan we over de herfst werken. Het zou leuk zijn als de kinderen mooie
gekleurde herfstbladeren en vruchten mee kunnen nemen voor de herfsttafel.
Ook al is de Sint nog lang niet in het land, toch gaan wij alvast weer een leuke musical
oefenen. We gaan twee keer optreden. Natuurlijk voor Sinterklaas en alle kinderen van de
school, maar ook een keer voor u als ouder. U krijgt daarvoor een aparte uitnodiging in de
week van 5 december.
Groep 3.
Eind november wordt de eerste grote lees- en taaltoets afgenomen, de herfstsignalering. Wij
kunnen dan zien, hoe snel en goed de kinderen letters kunnen benoemen en nieuwe
woorden kunnen lezen.
Voor die tijd gaan we natuurlijk nog heel veel oefenen in de klas. We hebben een letterdoos
gekregen, waarop we veel woordjes kunnen leggen. Ook kunnen de kinderen al heel goed
met het planbord omgaan en zo al steeds langer zelfstandig werken.
Naast het gewone werkboekje krijgen de kinderen ook een heel speciaal boekje dat
helemaal over Sint en zijn Pieten gaat.
Tijdens de rekenles zijn we druk bezig met tellen, getallen schrijven en splitssommen, die zijn
best moeilijk! Op de computer oefenen we vaak ook nog extra.
Groep 4.
Met taal gaat het nieuwe hoofdstuk ook over de herfst. Wat voor weer is het dan buiten,
wat trekken we voor kleren aan? Ook leren we over de jaargetijden. Waar houd je het meest
van? De lente, winter, zomer of herfst en waarom?
Met spelling leren we woordjes schrijven met een s of z vooraan, sch- of schr-, aai, ooi en oei
en woorden met drie medeklinkers, zoals dorst en winst.
Met rekenen gaan we leren wat tientallen en eenheden zijn. We leggen getallen neer met
tientallen en eenheden, bijv. 2 tientallen + 5 eenheden is samen het getal 25. We gaan de
getallen tot 100 verkennen. Tussen welke tientallen ligt 56? bijv. Tussen 50 en 60. En we
gaan veel oefenen vanaf een bepaald getal de sprongen van 10, bijv. 23-33-43-53 etc.,maar
ook terug. Dit is heel belangrijk voor het vlot leren optellen en aftrekken tot 100.
Het x-teken is aangeleerd. We gaan nu ook x- sommen leren tekenen. Bijv. 4 rijtjes van 3 is
4x3=12.En we oefenen ook veel met sprongetjes van 2, 3 ,4 en 5. We zeggen die hard op, dit
lukt al heel goed! Na de kerstvakantie gaan we echt met het leren van de tafels beginnen.

Groep 5 en 6
Na heerlijk genoten te hebben van de herfstvakantie, zijn we nu alweer 2 weken hard aan
het werk. De eerste vraag na de vakantie was: wie wordt onze nieuwe juf. Inmiddels hebben
we de eerste dagen met juf Chantal gehad. Even wennen, maar erg leuk.
Juf Chantal haar eerste werkdag was gelijk groot feest, het vieren van het offerfeest op
school. We hebben samen met de kinderen een leuke dag gehad. en wat hebben we heerlijk
gegeten, dank aan alle ouders!
We zijn in de klas begonnen met het (weer) oefenen van de tafels. Het beheersen van de
tafels blijft erg belangrijk. We gaan er daarom weer even extra aandacht aan besteden.

We oefenen in de klas, maar de kinderen moeten thuis ook oefenen. We hebben uitgelegd
aan de kinderen hoe ze dit het beste kunnen doen. Wilt u er nog meer over weten, kunt u
altijd even langs komen. Ze mogen per week zelf kiezen welke tafels ze willen oefenen. Op
maandag en dinsdag wordt dan gekeken of ze hem beheersen. Als extra uitdaging hebben
we ook de tafel van 11 en 12 erbij gedaan. Die mogen, maar hoeven niet.
We gaan dit doen tot aan de kerstvakantie. Na de kerstvakantie gaan we starten met de
deeltafels.
In groep 5 zijn we met rekenen op dit moment bezig met het handig leren rekenen en
sommen tot 100. In groep 6 hebben we een eerste stap gemaakt met breuken. Moeilijk,
maar ook leuk. Verder komen er in de aankomend periode een aantal toetsen voorbij waar
kinderen thuis ook wat aan moeten doen. De eerste is topo en daarna volgen aardrijkskunde
en geschiedenis.
De aankomende periode zal natuurlijk ook in het teken staan van de aankomende gezellige
decembermaand.
Mocht u vragen hebben dan horen we dat graag.
Groet juf Chantal en juf Hester
Groep 7 en 8
Hallo allemaal
Na een geweldig kinderboekenweekthema afgesloten te hebben, en een fantastisch
Offerfeest gevierd te hebben, gaan we door met de maand november.
Taal en rekenen gaan op dezelfde voet verder en hier zijn geen bijzonderheden over te
melden.
We beginnen langzaam wegwijs te worden in de nieuwe aardrijkskundemethode en we
hebben nu geleerd hoe de aardbol in elkaar zit. Het is een complex geheel, maar het wordt
ons wel duidelijk. Topografie is nog even zoeken hoe we de grote hoeveelheden landen en
gebieden eigen kunnen maken, maar daar komen we wel uit.
De Tweede Wereldoorlog is uitgebreid behandeld in groep 7/8 en nu gaan de groepen weer
afzonderlijk verder met hun eigen programma. Groep 7 komt in de Romeinse tijd terecht en
groep 8 gaat een kijkje nemen in het oude Chinese Rijk. Meester Pim zal wat foto’s van zijn
reis naar China ook tonen om nog een beter beeld te krijgen van het oude China.
Project Unicef.
Juf Marloes gaat met de kinderen een korte film maken over de rechten van het kind.
Verschillende rechten worden besproken en er wordt een filmscript (verhaal) geschreven
over een van deze rechten. Vervolgens wordt dit verhaal in 10 shots gefilmd en gaan de
kinderen meedoen met een filmwedstrijd, georganiseerd door Unicef.
De winnaar wordt vervolgens getoond in de bioscoop met een film geproduceerd door een
professioneel filmteam. Wij doen mee met deze wedstrijd, maar het is onze eerste keer,
terwijl andere scholen al jaren meedoen. We verwachten niet dat we door alle voorrondes
komen, maar het maken van een film over kinderrechten is al een fantastisch project op
zich.

Crea- Bea
We zijn begonnen met de Kunstgeschiedenislijn. De allereerste kunst hangt al in de zaal zoals
u heeft kunnen zien. De prehistorische houtskooltekeningen zijn het begin van een mooie
reis door de geschiedenis van de kunst. We zijn in de Romeinse tijd aangekomen en daar
zien we veel mozaïek naar voren komen. De kinderen gaan ook mozaïeken, maar gebruiken
de rechten van het Kind uit het Unicef Project als inspiratiebron.
Belangrijke data:
De techniek-driedaagse komt er (donderdag 7 november; 8.45 uur) weer aan. Een ochtend
vol kennismaking met allerlei technische beroepen.
We hebben ook een theatervoorstelling op donderdag 14 november om 9.00 uur.
Het jaarlijkse basketbaltoernooi gaat ook weer van start op vrijdag 22 november van 9.00
uur tot 11.30 uur.
Zorgt u weer dat de fietsen in orde zijn?
Hulp is van harte welkom. Wie wil er meegaan? Geef het door aan meester Pim.

