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VOORLEESWEDSTRIJD
Hallo, mijn naam is Tiago Calderón Vidal. Ik zit in groep 8 en ik heb de voorleeswedstrijd
gewonnen van 2022.
Ik heb uit het boek griezelbus 0 gelezen. Het is niet de eerste keer dat ik met griezelbus 0
voorlees, in groep 6 en 7 deed ik ook mee aan de voorleeswedstrijd met dat boek. Jammer
genoeg won ik niet maar dit jaar is het mijn jaar.
Ik had wel veel geluk want de uitslagen van alle voorlezers tijdens de voorleeswedstrijd waren
best dichtbij.
De volgende keer dat ik voorlees is in de bioscoop genaamd pathé, wens me veel geluk!
Groetjes Tiago!!

DE TOPKLAS OP ZOEK NAAR PADDESTOELEN
De topklas is op zoek gegaan naar paddenstoelen en hebben er een heleboel gevonden.
Daar hebben ze foto's van gemaakt en in de klas hebben ze opgezocht welke ze allemaal
hebben gezien. In groepjes hebben ze er een poster van gemaakt met alle belangrijke
informatie over paddenstoelen.

DE KLIMAATJES
Vanuit de gemeente Helmond mochten de kleuters aan de slag met het educatieve programma
“ de Klimaatjes”. De Klimaatjes zijn zeven dierenvrienden die een hoofdrol spelen in een
prentenboeken serie. De prentenboeken gaan over thema’s als plastic soep, verspilling en
recyclen. Met de kleuters hebben we de afgelopen weken gewerkt rondom plastic soep. De
kleuters leerden wat plastic soep is en waarom het belangrijk is om zo weinig mogelijk plastic te
gebruiken. Als afsluiting hebben we dinsdag 18 oktober gekeken naar de voorstelling
Plasticsoep. Drie poppenspelers lieten de Klimaatjes van het boek Plasticsoep op een grappige
manier tot leven komen. Het was mooi om te zien hoe de kinderen volop meeleefden met de
dieren die tijdens een dagje strand veel te veel plastic in de zee vinden. We hebben er echt van
genoten!

EEN MISSIE
De kinderen van KC-Mozaiek hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een missie. Iedere
klas kreeg van Superjuffie een missie om te zorgen dat het regenwoud weer mooi wordt. Ben jij
ook benieuwd hoe de klassen hieraan gewerkt hebben? Dan mag je vrijdag 21-10, na schooltijd,
een kijkje komen nemen in de aula.
NIEUWE LEERLING
Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de afdeling eerste opvang
nieuwkomers: Slava Morskyi in groep OAN Paars.
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Danny gr.1/2, Dyaliena gr.1/2, Artur gr.OAN Blauw, Zuzanna B. gr.4/5, Mussie gr.5, Roza gr.7
en Hanna gr.7.
Ook de kinderen die in de herfstvakantie jarig zijn feliciteren wij alvast met hun verjaardag:
Janda in de instroomgr., Marley gr.2/3, Oli gr.2/3, Delia gr.4/5 en Marvin gr.7.
HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie is van 24 oktober t/m 28 oktober. Deze datums staan ook op de schoolkalender. Wij verwachten de kinderen maandag 31 oktober weer op school.

INFORMATIE VAN DE VERKEERSWERKGROEP
Campagne Zichtbaarheid:
Nu de dagen weer snel korter worden, is het zichtbaar zijn in het verkeer extra belangrijk. Als je
in het donker goed te zien bent, voorkom je ongelukken. Dit jaar gaan we daarom op onze
school extra aandacht besteden aan dit onderwerp. In de verkeerslessen gaan we hier extra
over praten, maar we hebben ook verschillende acties. Welke acties, zullen we u de komende
periode verder gaan melden. Maar voor nu vast enkele tips, om de komende vakantie veilig door
het verkeer te komen:
Als je te voet komt of gaat:
1. Draag heldere, gekleurde kleding. Vermijd zwarte of donkere kleren.
2. Draag reflecterende accessoires, zoals een reflectieband of reflectiestrepen op je jas.
Als je met de fiets komt of gaat:
1. Draag heldere kleding en/of een reflector.
2. Zorg voor licht op je fiets! Een witte lamp voor, een rode lamp achter.
3. Zorg voor oranje reflectoren in je trappers, rode aan de achterkant en weer oranje tussen je
spaken van de wielen.

Check je bike!
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 een kaart mee naar huis gekregen, om de fiets
thuis te kunnen controleren. Op deze kaart staan de 15 belangrijkste punten van en goede en
veilige fiets.
Na de vakantie, op woensdag 2 november, zullen we kijken welke kinderen met een veilige
fiets naar school komen. Dat doen we van 14:30 tot 15:15 uur bij de fietsenstalling achter bij
school voor de kinderen die dit willen. Als de fiets helemaal goed is, is daar een kleine beloning
voor.

KIND-OUDERGESPREKKEN
Na de herfstvakantie krijgt u via de mail een uitnodiging om in te schrijven voor de kindoudergesprekken die plaatsvinden in de week van 7 november t/m 10 november.

NIEUWS VANUIT HET PEUTERAANBOD

Hallo,
Herfst, de blaadjes aan de bomen veranderen van kleur en vallen op de grond. De herfst is een
thema dat zich goed leent voor knutselen, schilderen en tekenen en dat doen we dan ook vaak
in dit thema. Het bos en de dieren die daar wonen zoals de spin, de egel, de muis en de uil
komen aan de orde.

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:
De boom. De tak, het blaadje, het veld, stormen, het stormt, vallen, een paar, geen
enkel. Kaal, plakken, de lijm, oranje, bruin, groen, scheuren, het stukje. De paddenstoel,
de steel, de hoed (paddenstoel), de stip, de kabouter, de baard, de puntmuts.
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