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Aan de ouders,
Lied van de week: Allerbeste Vriend ever. Dit lied is te vinden op You tube
Kind op maandag
Er is geen eten, er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal
oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt
Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij
helpen. Het thema luidt "Kun jij dat oplossen?"
De verhalen: - Dat is de oplossing! (Mies en Max)
- Brood uit de hemel (Exodus 16: 11-24)
- Water uit de rots (Exodus 17: 1-7)
- Het bezoek van Jetro (Exodus 18)
Afscheid
We hebben wegens omstandigheden afscheid genomen van juf Yvonne in groep 1/2 . Zoiets is een moeilijke en
pijnlijke beslissing. Het betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe collega. Tot die tijd proberen we het zoveel
mogelijk intern op te lossen.
Startgesprekken
Vandaag en morgen zijn de startgesprekken. Denkt u nog aan het formulier? (als u het nog niet ingeleverd hebt)
Gym
Aanstaande donderdag is er geen gym! I.v.m. een feest kan de gymzaal niet gebruikt worden.
Verjaardag
Meester Levy is donderdag 4 oktober jarig. We feliciteren hem van harte en wensen hem een fijne dag toe!

Voorstelling Groep 6, 7 en 8
Op dinsdag 16 oktober a.s. zal er om 10.30 voor de groepen 6 t/m 8 op school een voorstelling zijn in samenwerking
met de Bieb, 2 Syrische statushouders en de schrijver Cees Opmeer.
Uniek, want dit is de eerste keer dat ze dit optreden verzorgen! Het wordt een voorstelling met verhalen, beelden en
muziek.
Ouders van de kinderen uit deze groepen zijn van harte welkom. We willen graag van te voren weten of u komt en
met hoeveel personen. Dit i.v.m. met de beperkte ruimte en de voorbereiding.
Wilt u dit per mail kenbaar maken? Uiterlijk 5 oktober a.s. willen we dat graag weten.
Namens het team,
Janet Hospers

Klusdag
Afgelopen zaterdag is er heel veel werk verzet door een aantal ouders en juffen en meesters! Wat fijn dat dit zo kon,
bedankt voor jullie hulp!

Kinderboekenweek
Woensdag, 3 oktober, gaat de kinderboekenweek van start met als thema: "Vriendschap".
We starten met alle kinderen om 8.30 uur samen in de hal voor een korte opening. Ook ouders
zijn hierbij van harte welkom.
Het lied "Kom erbij" gaan we ook samen zingen en tijdens de dagopeningen in de klas zingen
we deze weken het lied "Allerbeste Vriend ever". Dit lied hoort bij de christelijke
kinderboekenweek. Vanaf 4 oktober gaan de groepen 5 dagen lang om 10.30 uur naar een
andere l.k om te luisteren naar een verhaal. U leest het al we gaan weer veel voorlezen en zelf
lezen. Na de pauze gaan we het "vriendjesspel" doen, omdat het thema VRIENDSCHAP is. De leerlingen gaan in
groepjes door de school en over het plein en hebben op een papier Ernie staan en moeten dan Bert zoeken. Hier
hoort een letter bij en deze letters vormen samen een zin.
Leerlingenenquête veiligheid en welbevinden deel 1
In juni hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hierover een enquête ingevuld. Daarbij konden ze als volgt
scoren:
1.
Nooit
2.
Niet altijd
3.
Meestal wel
4.
altijd
Ik voel me veilig op het plein
Ik voel me veilig in de school
Ik voel me veilig in het lokaal
Ik voel me veilig tijdens het overblijven
Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word
Mijn juf/meester treedt op als kinderen mij expres pijn doen
Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek zetten
Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen
Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten
Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden
Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten
Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten
Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten
Ik help kinderen als ze gepest worden
Ik houd me aan de regels tegen het pesten

3,59
3,72
3,85
3,73
3,75
3,66
3,50
3,37
3,39
3,67
3,70
3,35
3,22
3,18
3,73

De scores bespreken wij in het team en het houdt ons scherp op de punten die aandacht en actie van ons vragen. In
de volgende nieuwsbrief kunt u het vervolg lezen.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
De komende week werken we over het thema dierendag. We gaan twee huisdieren maken, een poes en een hond.

Op 4 oktober mag je allemaal je lievelings “knuffel”dier mee naar school nemen.
Het boek van de week is: Mama, mag ik een dier? En de letter van de week is de “d “ van dier.
Mooi dat er zoveel ouders waren op de informatieavond, nogmaals bedankt voor jullie komst.
Groep 3/ 4
We kennen al een aantal letters en kunnen daarmee al veel woorden maken. We hebben de i – k – m – s - p – aa – r
– e en de v geleerd. Knap hoor! Tijdens het rekenen houden we ons vooral bezig met het tellen t/m 12 en het
herkennen van de getallen die erbij horen. En op welke plek horen ze in de telrij?
Groep 4 is weer aan het werk geweest met het ordenen van de getallen 1 t/m 100. En we hebben de 100 gesplitst in
tientallen. We weten dat 90 bij 10 hoort, 80 bij 20, 20 bij 30 enzovoort. We hebben het eerste grote dictee voor
spelling gemaakt. En met taal zijn we gestart in een nieuwe lesboek en werkboek.
Handvaardigheid
Wilt u samen met uw kind zorgen voor gedroogde, plat gedrukte bladeren?
Ook hebben de kinderen een tak van ongeveer 40 cm nodig en een paar kastanjes, dennenappels en eikels (5 per
kind). We willen dit gaan gebruiken op donderdag 18 oktober. Uiteraard mag uw kind het al eerder meenemen naar
school.

Groep 5 /6
Topo repetitie groep 6:
De volgende is op 4 oktober (3 grote wateren, 12 provincies en de 13 hoofdsteden)
Op 11 oktober krijgen de kinderen van groep 5 de repetitie over de tafel 1 t/m 7 en 10.
Succes met leren!!!
Groep 7/8
Fijn dat er zoveel ouders op de info-avond waren en leuk om te zien hoe enthousiast ze op Snappet aan het werk
waren. De eerste toetsen van rekenen en spelling zijn vorige week gemaakt en we beginnen deze week aan blok 2.
Ook zijn we nog erg druk met onze E-wasterace. We blijven nog even flink doorsparen. De leerlingen en ouders zijn
erg fanatiek, leuk!
Het team

