Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst willen wij u bedanken voor de
mooie startgesprekken die wij met u hebben
mogen voeren.
VERNIEUWDE NIEUWSBRIEF!
Voor u ligt een kleine preview van onze
nieuwe nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief zien jullie vanuit de kinderen
wat zij de afgelopen weken hebben geleerd.
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Het Kruidenhoekteam

Belangrijke data:
18-24 oktober: herfstvakantie
25-28 oktober: werkweek bovenbouw
29 oktober:
bovenbouw vrij
19 november: studiedag; kinderen vrij
30 november: nieuwsbrief
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het nieuwe
concept

Vanaf eind november krijgen jullie elke laatste vrijdag van de maand een
nieuwsbrief vol met informatie en terugblikken uit de verschillende bouwen.
De bedoeling is dat wij via de nieuwsbrief jullie op de hoogte houden waar wij
met jullie kinderen aan werken, maar ook waar wij als team mee bezig zijn. Dat
vinden we belangrijk.
De nieuwsbrief zal uit twee delen bestaan.
Er komen informatieve stukken in, waarin de nieuwe leerdoelen vanuit de
bouwen met jullie worden gedeeld. Waar wij ook aandacht aan besteden is de
ontwikkeling achter de schermen. Hierbij kunnen jullie denken aan stukjes vanuit
de specialisten vanuit het team.
Daarnaast komen er ook terugblikken vanuit de kinderen en het team. De
kinderen zullen aan het eind van de maand via foto’s, tekeningen, tekst of een
andere creatieve manier laten zien wat zij deze maand hebben geleerd. En als er
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden achter de schermen, vertellen wij jullie
wat wij gedaan hebben.
De eerste paar nieuwsbrieven worden nog verstuurd naar jullie
e-mailadressen, maar ons doel is dat de Kruidenhoekapp straks de plaats is waar
jullie de nieuwsbrieven vinden.
Wij hopen dat door middel van deze nieuwsbrieven jullie op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen op school en niet overspoeld raken door verschillende e-mails.
De versie van vandaag is alleen een terugblik van de afgelopen weken vanuit de
kinderen.
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~ Uitdaging versus opdracht ~

bericht van
Moedige
Marjolein

Cijfers tekenen in eigen boekje

Als ik een huis mag bouwen dan.........
Heb ik een bouwtekening nodig.
Staat het huis midden in de tuin.
Gaan we er met z’n allen in wonen en Bob de vis gaat mee.
Is er een slaapkamer met een stapelbed van tien bedden.
Kitty slaapt in het bovenste bed.
Is er een kamer met héééél veel boeken.
In de keuken staat een koelkast met kaas en eieren.
En het heet: HET HUIS OP HET PLATTELAND!

Zo leren wij!!!
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bericht van
Pientere
Peterselie
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bericht van de
Toffe
Tijm

Het begin van Toffe Tijm
Toen de zomervakantie was afgelopen moesten we weer naar school .
Toen zat ik ineens in groep 5. Dat is heel anders moeilijk werk ander
werk.
Toen kwamen de nieuwe kinderen dat was heel gezellig. Maar iedereen
Vond het wel leuk om elkaar weer te zien. De eerste dag was nog rustig
Maar daarna werd het moeilijker. Maar al de wo lessen waren leuk.
We deden leuke lessen bijvoorbeeld : hoe ze vroeger lijm maakten
En hoe ze vroeger huizen en hutten bouwden. We kregen nieuwe
plekken.
Iedereen kreeg nieuwen boeken en we leerden nieuwe dingen.
Groep 5 leert netter schrijven groep 4 leert hoofdletters schrijven
En groep 3 leert lezen .
TIM EN JAZZ
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bericht van
Blije
Basilicum

Wat hebben wij geleerd, vinden wij leuk en vinden wij niet leuk.
Wij hebben geleerd dat je vrienden kan maken. Van buiten spelen kan
je leren.
De opening van de Kinderboekenweek was heel leuk. En de verrassing
was vossenjacht. En HAVA is ook heel leuk.
Je mag niet schelden en ruzie maken. Je mag absoluut niet vechten en
iemand laten struikelen, duwen mag ook niet.
En helaas door Corona mag je niet de klassen rond.
Geschreven door: Jayvinio, Djessy, Ilja en Damaris.
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bericht van
Lieve
Lavendel
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bericht van
Pittige Pepers
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bericht van
Dolle Dille
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bericht van
Hippe Hysop

Beste ouders/verzorgers van de Kruidenhoek,
Hier een berichtje van stamgroep Hippe Hysop. We hebben tot nu toe
heel veel leuke dingen gedaan zoals: we zijn laatst naar de
kinderboerderij geweest en daar hebben een leuke les gehad. We
moesten geblinddoekt raden welke bomen we voelden, we hebben vogels
gespot, gekeken welke dieren er in de sloot en omgeving leven en
natuurlijk met de geitjes geknuffeld! We hebben instructies gevolgd
met hele leuke mooie tekeningen van Demi, zoals de vissen in het
aquarium bij het berekenen van de inhoud. We hebben leuke lessen bij de
schooltuin gehad zoals broodjes bakken en goudsbloemzalf maken. We
hebben daar een eigen tuintje en hebben groente geoogst. We hebben
ook hava daar maken we leuke dingen met ons thema Inheemse
Amerikanen. We hebben dromenvangers gemaakt en tenten en
totempalen. Met dit thema doen we ook leuke opdrachten in de klas. We
maken een werkstuk over de Inheemse Amerikanen. We hebben geleerd
over de bizons, het ontstaan van de dagen, mandala's gemaakt
en topotoetsen gehad. De topotoets ging over de landen waar de
inheemse Amerikanen leefden. We hebben ook gym en daar doen we leuke
activiteiten zoals steppen en tikkertje en binnenkort hebben we ook
werkweek en daar hebben we ook een leuk thema.
Groetjes,
Hippe Hysop
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bericht van
Magische
Munt
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bericht van
Krachtige
Kamille
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