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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 12-10 Jaarvergadering Medezeggenschapsraad en Act.commissie
Di. 13-10 Voorstelling Het Muizenhuis voor de kleuters
Wo. 14-10 ATTENTIE: STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ
Do. 15-10
Vr. 16-10
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 26-10
Di. 27-10
Wo. 28-10
Do. 29-10
Vr. 30-10
Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s
WOENSDAG STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, heeft het
team woensdag 14 oktober een studiedag, de
kinderen zijn dan vrij. Het team zal zich
verder verdiepen in gepersonaliseerd
leren. Voor meer informatie over dit thema
verwijzen wij u graag naar het voorwoord in de schoolgids.
KINDERBOEKENWEEK
Groepen 1-2
En toen… dino’s!!!
In groep 1-2 zijn we wel meer dan 200 miljoen jaar terug in de tijd gegaan!
We hebben van alles geleerd over de dino’s! We kunnen nu al heel veel
dino’s opnoemen. We hebben ook heel veel mooie dino verhalen gehoord
en we hebben prachtige dino’s geknutseld en gebouwd!

Groepen 3
En toen… dino’s!!!
Afgelopen week hadden we een "echte" archeoloog op bezoek. We hebben
geleerd wat een archeoloog voor werkzaamheden heeft, een pootafdruk
van dino bekeken en geleerd over herbivoren en carnivoren. Het was een
leuk en leerzaam bezoek. Verder hebben we tijdens het hoekenwerk in
groep 3 botten opgegraven, een dinoskelet bekeken, boeken gelezen over
dino`s, zelf een fossiel gemaakt en in tweetallen een dinoverhaal
geschreven.
Groetjes uit groep 3
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Groepen 4
En toen…. Geschiedenisles
De groepen 4 hebben rondom wereldoriëntatie gewerkt aan geschiedenis,
wat aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. We hebben het
onder andere gehad over mummies, ridders en jonkvrouwen, kastelen en
we hebben schilderijen bekeken. N.a.v. deze onderwerpen zijn we ook
onderzoekend, ontwerpend en creatief aan de slag gegaan.

Groepen 5
En toen… een boekendate en lekker lui lezen
In de groepen 5 gingen de kinderen op boekendate. Ze namen allemaal een
boek mee die ze gelezen hadden. Aan de hand van een vragenformulier
konden de kinderen elkaar vragen stellen en kijken of ze het boek ook
willen gaan lezen.

Groepen 7-8

En toen… de voorleeswedstrijd

En toen…. Afsluiting kinderboekenweek
We hebben afgelopen vrijdag de kinderboekenweek feestelijk afgesloten
met mooie liedjes, versjes en verhalen!
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PEUTERS VAN DE BEREBOOT OP BEZOEK BIJ DE GROEPEN 1
Afgelopen week kwamen de
peuters van De Bereboot op
bezoek in de groepen 1. Ze
hebben samen een boekje
gelezen over vriendjes, ze
hebben liedjes gezongen en
kringspelletjes gespeeld.

SCHRIJFSTER JOLIJN THIJSSEN UIT GROEP 8A ONTVANGT
COMPLIMENTEN VAN DE WETHOUDER BIJ HAAR
BOEKPRESENTATIE “PLUIS HEEFT TOS”
Zondagmiddag om 14.00 uur vond in boekhandel
De Ganzenveer de boekpresentatie plaats van
“Pluis heeft TOS” door schrijfster Jolijn Thijssen
uit groep 8A, zie ook nieuwsbrief 6. Een zeer
trotse juffrouw Wendy mocht een van de
eerste gesigneerde boeken ontvangen. De
groepen 7 en 8 krijgen een exemplaar voor in
de klassenbieb en er komt ook een
schoolexemplaar in de schoolbibliotheek.
We zijn trots op onze eigen boekenschrijfster!

GEEN HOOFDLUISCONTROLE NA DE HERFSTVAKANTIE
Normaal gesproken worden de kinderen de eerste
woensdag na de herfstvakantie gecontroleerd op
luizen. Wegens RIVM-maatregelen kan deze
luizencontrole voor de gehele school niet door gaan.
Alleen de klassen waar oplettende ouders een
melding van hoofdluis hebben gedaan krijgen een
nacontrole.
Bij dezen vragen wij u om uw kind(eren) zelf goed te (blijven) controleren
en mocht u thuis bij uw kind luizen/neten ontdekken, dat u zich blijft
melden bij de leerkracht. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
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VAN HET SCHOOLBESTUUR

HERFSTVAKANTIE

19-23 OKTOBER
Wij wensen alle kinderen en hun ouders
een fijne herfstvakantie toe!
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