“Uit de school
geklapt!
November 2021
Geheugensteuntjes: 1e helft schooljaar
November
Ma. 29 Ouderbijeenkomst van basisschool
naar middelbare school 18.30-19.30
December
Vrij. 3 Sinterklaasfeest, kinderen zijn om
12.00 uur vrij
Ma 6 Ouderbijeenkomst online
Verantwoord Gamen 18.30-19.30
Do. 23 Kerstviering
Vrij. 24 Kinderen vrij
Za. 25 Kerstvakantie t/m ma. 10-01
Naar de Hermitage met groep 5
In het museum de Hermitage hebben we
gezien hoe ridders zich kleden: met
harnassen, schilden, lansen en vlaggen.
Zo’n harnas is heel erg zwaar en als je helm
dicht zit, kan je alleen door een heel klein
spleetje kijken. Op de familiewapens van
ridders zagen we: adelaars, leeuwen,
sleutels, bloemen en prachtige kleuren.
Nadat we in het museum veel over het leven
van ridders ontdekt hadden, hebben de
kinderen in het atelier van de Hermitage een
eigen familiewapen ontworpen. De een was
nog mooier dan de ander. Tot slot werden
de kinderen in het museum tot ridder
geslagen.

Taal- en rekendans met groep 1 / 2
Op de woensdagochtend krijgen de
leerlingen van groep 1/2 taal- en rekendans.
Deze lessen worden gegeven door Esther
van Eemden. De lessen sluiten aan bij de
thema’s die in de klas behandeld worden.
Tijdens de lessen leren de kinderen op een
bewegende/dansende manier, met muziek,
nieuwe reken- en taalbegrippen. Nu zijn we
bezig met het thema: restaurant.
De focus ligt op taal en rekenen, maar de
kinderen werken ook aan de grote en kleine
motoriek. Van jongleren met sjaaltjes tot
aan
serveren
met
een
dienblad.
De kinderen zijn enthousiast over deze
manier van leren.

Workshop Papier maken met groep 6
Op donderdag 4 november ging groep 6 met
de tram naar de kinderboerderij in de Pijp
voor een cursus 'papier maken'.
Na eerst bij de dieren gekeken te hebben,
begon de cursus. De kinderen hebben oude
kranten versnipperd en deze laten weken in
water. Zo konden ze uiteindelijk met een
zeef het mengsel van kranten en water
opscheppen. In een pers hebben de kinderen
dit mengsel laten drogen, waarna ze van oud
papier weer een nieuw papiertje kregen.

Vervolgens maakten we van deze schonere
wol een draad door de wol steeds tussen
onze vingers rond te draaien. Er ontstonden
verschillende draden: dun, dik, lang en kort.
Na afloop van de workshop konden
kinderen nog knuffelen met konijnen of
buiten in het doolhof verstoppertje spelen.
Het was een hele interessant en leuk bezoek
aan de kinderboerderij.

Het was erg leuk om dit proces van papier
'recyclen' zelf in het klein een beetje na te
doen. Natuurlijk was er naast de workshop
nog tijd om bij de dieren te kijken: geiten,
konijnen en varkens. De geiten lieten zich
ook maar al te graag aaien. Al met al, was
het een heel leuke en geslaagde dag.
Wist u dat de kinderboerderij in de Pijp
gratis te bezoeken is? Neem vooral een keer
een kijkje! Het adres is: Lizzy Ansinghstraat
82, 1072 RD Amsterdam
Workshop ‘schapenwol’ met groep 7
Groep 7 heeft in een workshop op de
Kinderboerderij in De Pijp veel over
schapenwol geleerd. De workshop begon
met een opdracht om de verschillen te
ontdekken tussen de schapen die op de
kinderboerderij leven. Terwijl we dit
onderzochten, lieten de schapen en geiten
op de boerderij zich volop door de kinderen
aaien.
In de workshop ontdekten we de verschillen
tussen de vachten van konijnen, geiten,
koeien en schapen. We leerden dat van wol
draden gesponnen kunnen worden,
waarmee je o.a. truien en sokken maakt.
Daarna gingen we zelf een draad maken.
Dat deden we door de wol eerst te karen,
waarbij we de harde stukjes uit de wol
verwijderden.

"De Geheime Gast" in de Nieuwkomers
klas.
Op dinsdag 16 november kregen de
kinderen van de Nieuwkomers klas bezoek
van Joke de Jonge. Zij staat bekend om het
schrijven van kinderboeken. Joke kwam nu
haar prentenboek "Kat Kaat is weg"
presenteren: een boekje bijzonder geschikt
om te lezen of voor te lezen aan
nieuwkomers/NT2-ers, maar natuurlijk ook
voor iedereen die van prentenboeken
houdt.
Joke de Jonge bracht Dieuwertje Blok als
speciale gast mee. Dat was een enorme
verrassing
voor
de
kinderen.
De kinderen herkenden haar gelijk van het
Sinterklaas-Journaal.
Als Sinterklaascadeau kregen alle kinderen
van Dieuwertje een door Joke de Jonge
gesigneerd exemplaar van het prentenboek
‘’Kat Kaat is weg’’ uitgereikt.

Dieuwertje vond het indrukwekkend hoe
divers deze Nieuwkomersklas was. In een
klas met 16 leerlingen, zijn er 12
verschillende nationaliteiten! "Eigenlijk zit
'de hele wereld' hier samen in één klas!",
merkte Dieuwertje op.
Na het 'praatrondje' met alle kinderen ging
Dieuwertje nog apart met drie kinderen uit
de klas het prentenboek voorlezen en
bespreken. Het was voor iedereen een
bijzonder leuke en leerzame ochtend.

Filosofielessen in groep 8
Elke woensdag, voor 5 weken lang, komt
Marianne Scheeper naar de Elout om
filosofielessen te geven. De kinderen
krijgen
interessante
vraagstukken
voorgeschoteld en filosoferen daarover. Ze
leren dat er op sommige vragen niet maar
één goed antwoord is. De kinderen zijn
reuze enthousiast, omdat ze merken dat ze
heel goed moeten nadenken over de
stellingen en daar hun eigen mening over
moeten vormen. Dat vinden ze echt heel
leuk.

NME-les met groep 4
Op vrijdag 29 oktober hebben groep 3 en 4
een leuke natuurles over de herfst en de
winter gehad. Aan de hand van een
wandeling door de buurt zijn de kinderen
meer te weten gekomen over hoe

verschillende dieren leven en wat er met de
planten gebeurd in de herfst. Daarnaast
leerden de kinderen welke besjes giftig zijn
en hoe je met bladeren kan knutselen. Het
was een leerzame en leuke ochtend.

TV/games
Kijkt u ook Netflix, Prime Video, Disney
Plus, Videoland of gaat u weleens naar de
bioscoop? Of speelt u weleens games op de
PlayStation, Xbox of op de telefoon of
computer?
Hartstikke
leuk
toch?
Toch zitten er ook nadelen aan!! Kinderen
kijken weleens met u mee of kijken zelf
naar series of films die niet bij hun leeftijd
passen. Dat geldt ook voor zeer
gewelddadige computerspellen. Wat de
kinderen zien nemen ze mee naar school.
We
merken
dat
kinderen
deze
gewelddadige spellen, films of series op
school bespreken en zelfs naspelen, zoals
bv. Squid Game of GTA 5. Dit gebeurt al
vanaf de kleuters! Dit vinden we
zorgwekkend, want kinderen zouden nog
niet in aanraking met zoveel geweld moeten
komen.

Daarom bestaat er in Nederland een
kijkwijzer:

De kijkwijzer geeft aan vanaf welke leeftijd
een film, serie of game geschikt is om te
kijken of spelen.
Op alle streamingszenders zoals Netflix,
maar ook bij films in de bioscoop kan je en
op games kan je de kijkwijzer vinden, zodat
je weet voor welke leeftijd een film of serie
geschikt is.
Bespreek daarom met uw kinderen wat ze
wel mogen kijken en spelen.
Wij vinden het gewelddadige gedrag dat de
kinderen hierdoor op school laten zien niet
prettig. Wij streven op school naar een
goede sfeer en gezelligheid zonder geweld.
Meer informatie over de kijkwijzer vindt u
op: https://www.kijkwijzer.nl/
Op 6 december om 18.30 organiseren we
daarom ook een online ouderavond over
verantwoord gamen. Die dag zal er tevens
iemand langskomen om daar voorlichting
over te geven in de groepen 4 t/m 8.

Moe op school
We merken dat best veel kinderen moe naar
school komen. We maken zelfs mee dat
kinderen liggen te slapen in de klas. We
vragen ons af hoe dat komt. Eten de
kinderen niet in de ochtend? Gaan ze te laat
slapen? Zitten ze te veel op de computer,
tablet of telefoon? Dit kunnen allemaal

oorzaken zijn van vermoeidheid. Bespreek
eens met uw kind of en waarom hij of zij
moe is op school.
Wanneer de kinderen al moe op school
komen, hebben zij meer moeite om zich te
concentreren op hun werk. Dit heeft ook
invloed op hun humeur.
Ouderbijeenkomsten
Tot slot willen we u verzoeken om
regelmatig deel te nemen aan de
ouderbijeenkomsten. We merken dat de
opkomst nog beperkt is. We proberen
regelmatig dit soort avonden te organiseren
om u over bepaalde onderwerpen te
informeren, soms omdat wij het nodig
vinden en soms omdat u zelf onderwerpen
aandraagt.
Als
u
ideeën
heeft
om
de
ouderbetrokkenheid te verhogen, dan horen
we dat graag.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

Voor meer informatie kijkt u op onze
website: www.bselout.nl
Of op onze Facebook pagina:
https://www.facebook.com/bselout

