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Agenda
Beste ouders en kinderen,
Oktober:
19: infoavond lezen; ouders leerjaar 3 en 4
22: Kinderen 12.00 uur uit
25-29: Herfstvakantie
November:
1: weer naar school
8: Start 2e IPC thema
23: Studiedag, alle kinderen vrij

U heeft van ons nog een terugkoppeling van de studiedag
tegoed.
Deze stond in het teken van samenwerkend leren.
Met ons motto; “We doen het samen om er zelf iets van te
leren” hebben we de opgedane kennis en ervaring van samenwerkend leren met elkaar gedeeld.
Hierbij namen we de tijd voor reflectie en hebben we weer
mooie, uitdagende doelen gesteld.

Fijn weekend.
Team De Verwondering.

Jarigen van 9 oktober t/m 15 oktober
Feline
Goos
Quinn
Sam
Junior
Laure

Info avond lezen 19 oktober

Van harte gefeliciteerd.
Een hele fijn dag toegewenst!!
Team De Verwondering

Het leesproces in leerjaar 3 en 4 is al in volle gang.
Elk kind wil leren lezen, maar wat als blijkt dat het lastig is
om al die letters te onthouden?
En dan moet je ook nog hakken en plakken.
Hoe kunt u uw kind thuis zo goed mogelijk helpen bij het
lezen?
En kunt u handige tips gebruiken bij de start van het leesproces van uw kind?
Kom dan dinsdagavond 19 oktober om 19.30 uur naar leerplein 1.
Want……Lezen is een feestje!
Namens alle mentoren van leerplein 1 en 2 en Annemarie
Gerbrands van de Leespoli, hopelijk tot de 19e!
Opgeven is niet nodig.

“Wij bereiden kinderen voor op een leven lang leren”

Leerplein 1
Heeft u thuis nog kleren liggen die van school zijn, zou u deze
dan weer terug willen brengen?
We raken door onze voorraad heen.
Mocht u überhaupt nog kleren over hebben voor kinderen in de
leeftijd 4-6 jaar dan zien we die graag tegemoet.

Hoofdluis
We hebben de eerste luizenmeldingen binnen.
Bij een aantal kinderen zijn er neten/luizen geconstateerd.
Wilt u thuis uw zoon/dochter controleren?
Klik hier voor de behandeling.

Gezochte spullen voor leerplein 1
Voor het huidige thema op leerplein 1 zijn we nog op zoek naar de volgende spullen. Heeft
u toevallig voor ons liggen:
Een oud overhemd?
Een stropdas?
Kokerrokje?
Een bril?
En een werkende weegschaal, die u zelf niet meer nodig hebt?
We zien het graag tegemoet. U mag het inleveren bij Annemarie, naast het kantoor.

Uitdagingen
Zoals u wellicht heeft gelezen in de media is het vervangingsprobleem in het onderwijs zeer groot.
Er zijn weinig invallers te vinden.
Deze week hebben wij hier zelf ook mee te maken gehad.
We hebben deze week 9 keer een aanvraag voor een vervanger ingediend (scholing, ziekte, verlof
etc), waarvan er maar 3 zijn ingevuld.
Dit betekent dat we op 6 dagen het intern hebben opgelost.
Maar hoe hebben we dat dan voor elkaar gekregen?
Dit kan betekenen dat een mentor zijn ontwikkeltijd opgeeft of dat een extra groepje van rekenen
niet door kan gaan of dat een onderwijsassistent voor de groep staat of dat we even niemand bij de
deur hebben staan.
We zijn heel trots op het team dat dit telkens creatief en flexibel weet op te vangen, maar ervaren ook
de druk die dit met zich meebrengt.
Gelukkig hebben we nog geen groep naar huis hoeven sturen.
Mochten we komende weken het intern niet meer op kunnen lossen, dan zal er een groep naar huis
worden gestuurd. We proberen, waar mogelijk, dit de dag van tevoren aan te geven.
De Chromebooks worden voor 1 dag niet uitgeleend. We hopen op uw begrip.

“Wij bereiden kinderen voor op een leven lang leren”

Een impressie van het leren op leerplein 1
Dit is De Verwondering
“Wat je hier ziet is De Verwondering, met alle meesters en juffen.
Ook zie je een stoel en een bord met sommen zoals 4
erbij 4 en kleurpotloden. In de groep van Koen zie je
een timer.
En helemaal boven het balkon met de zonnepanelen
en de rustplek van de meesters en juffen en hun
brood.”

Door: Hugo M. leerplein 1

Welke letters hebben wij deze week geleerd?
Leerjaar 1 en 2: de letter g
Leerjaar 3: de letters oe, oo, ij
En ziet u op de muur/raam ook welke letters er de voorgaande
weken al zijn aangeboden?

“Wij bereiden kinderen voor op een leven lang leren”

Een impressie van de het leren op leerplein 2

Vandaag was t "gekke houding leesdag" in onze leesgroepjes. We zitten altijd op de stoel maar vandaag lekker een
keertje helemaal anders. Iedereen mocht zelf kiezen: liggen,
ondersteboven,
benen op tafel of
nog gekker

De leerkuil

Eierdozen
We hebben in de inloop van leerplein 2 een gebouw
gemaakt van eierdozen.
De vorm waar we mee gebout hebben zijn driehoeken.
Groetjes van de makers

Wij hebben deze week geoefend met
de leerkuil.
en wij hadden als vraag hoe de bujrs kaliva is gemaakt
en die 800m is en
een hijskraan maar 250m hoog is.
hoe tillen ze dat omhoog?
en ons antwoord is dat ze elkaar omhoog hijsen. maar
hoe krijgen ze de hijskranen weer omlaag?
met de hijskranen hijsen ze het weer
heel langzaam omlaag.
maar hoe kwamen we op het antwoord
we hebben 1 minuut met een maatje erover nagedacht en daarna hebben we het opgezocht en toen
kwam het antwoodt

Groetjes jip v.w en anne kiers

“Wij bereiden kinderen voor op een leven lang leren”

Een impressie van de het leren op leerplein 3

De chocolade fabriek
we werken aan de chocoladefabriek
We maakten een chocoladefabriek dat deden we in groepjes.
We maakten vier verschillende fabrieken en we hebben er
een hele week aan gewerkt. We begonnen met een doos
en nu is het een chocoladefabriek
We zullen je van begin af aan uitleggen hoe we het hebben
gedaan.
1. maak een merk
2. verf de doos
3. gebruik je fantasie
4. inrichting
5. poppetjes
6. Decoratie
7. Afwerking
8. grappige dingen
Wij vinden alle creaties mooi
Ze werkten goed samen. Ook hebben we een poster en
daar moest je ideeën voor de volgende groep opschrijven.
Zo moest je goed samenwerken.

Door: Kalle & Bodhi

doei!

“Wij bereiden kinderen voor op een leven lang leren”

