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Aan de ouders,
Lied van de week: Hoe kwam Mozes door de Rode zee? You tube
Kind op maandag
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug
te halen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het
verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water. Het thema is "Wie
kan ons redden?"
De verhalen: - Poes in de boom (Mies en Max)
- Door de zee (Exodus 14: 9-31)
- Bitter water (Exodus 15: 22-26)

Startgesprekken
Op maandag 1 en dinsdag 2 oktober hebben we de eerste tienminutengesprekken van dit schooljaar. We willen dit
eerste gesprek anders gaan doen dan u eerdere jaren gewend was van ons. We vinden het namelijk belangrijk om te
horen wat u maar vooral wat onze leerlingen verwachten van ons en dit schooljaar . Vandaag krijgt elk kind een
formulier met vragen mee naar huis. Wilt u dit formulier samen met uw kind invullen? (het eerste gedeelte) En het
tweede gedeelte als ouders. Wilt u het ingevulde formulier voor 28 september weer meegeven naar school? Deze
ingevulde formulieren vormen dan de leidraad voor het gesprek. We vinden het belangrijk dat een kind ook zelf mee
mag praten over wat hij of zij graag zou willen bereiken in het komende schooljaar. Daarom mogen de kinderen
vanaf groep 6 mee naar het gesprek.
Informatieavonden
De informatieavond van groep 1 /2 is maandag 24 september.
De informatieavond van groep 5/6 is dinsdag 25 september.
De informatieavond van groep 7/8 is dinsdag 25 september.
Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.

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.

De E-waste Race: Leuk en leerzaam inzamelen van elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud
telefoontje, kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer
weer bij in om deze elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te
brengen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk
elektronisch afval in te zamelen. Tijdens een E-waste Race kunnen buurtbewoners hun
rondslingerende elektronisch afval inleveren op school, of aanmelden op deze website. Scholieren en
buurtbewoners maken dan een afspraak om het afval thuis op te laten halen. De school scoort hier punten mee die
op deze site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt
de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval milieu vriendelijk, leuk, leerzaam en gemakkelijk!
Klusdag
In en om school zijn er best nogal wat klusjes die gedaan moeten worden. Nou lijkt het ons een goed idee om een
klusdag te organiseren. We willen deze klusdag gaan houden op zaterdag 29 september, de koffie staat klaar vanaf
8.30 uur en we starten om 9.00 uur met klussen. We hebben al een aantal aanmeldingen, super! Wie komt ons nog
meer helpen met klussen? Geef u op bij juf Josien, dit kan via de mail.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
We werken nog een week over het thema vriendjes. We hebben onszelf en onze vriendjes
geknutseld. Kom maar eens kijken hoe we dat hebben gedaan.
Deze week is ons boek van de week: Het grote boek van Jip en Janneke. We gaan veel
verhaaltjes over Jip en Janneke horen en we gaan Jip en Janneke knutselen.
De letter van de week is de “j” uit Jip en Janneke.
Hulp
Dit schooljaar krijgen we vier lessen beeldende vorming van Scala. Deze lessen zullen zijn op 26
sept, 10 okt, 17 okt en 31 okt. Deze lessen zijn op school en gelijk aan het begin van de morgen.
Nu zoeken we voor elke les twee (groot) ouders die hierbij willen helpen. Als u denkt ik wil wel een keer helpen geef
u dan even op bij juf Josien.
Groep 3/ 4
Groep 3 kent al een paar letters. We hebben de i – k – m – s - p en de aa geleerd. De kinderen van groep 3 hebben
afgelopen week “werk” en informatie meegekregen om het lezen ook thuis te oefenen. Groep 3 heeft de eerste
rekentoets gemaakt. Goed hoor! Deze week starten we met blok twee.
Ook groep 4 heeft de rekentoets gemaakt en start met het tweede blok van rekenen. Tijdens de taalles hebben we
o.a. geleerd hoe we lijstjes maken zodat we iets kunnen onthouden. Ook hebben we kennis gemaakt met het maken
van een woordparaplu. Tijdens de spellingsles zijn de regels van de slak en het hert aan de orde geweest. We
oefenen met het schrijven van woorden die beginnen of eindigen op twee medeklinkers.
Groep 5 /6
Op donderdag 20 september was er de eerste topo-repetitie in groep 6: allemaal een 10!
De volgende is op 4 oktober (3 grote wateren, 12 provincies en de 13 hoofdsteden)
In groep 5 krijgen de kinderen aanstaande donderdag de repetitie over de tafel 1 t/m 6 en 10.
Succes met leren!!!

Groep 7/8
SNAPPET
Inmiddels zijn we weer een aantal weken bezig. De tijd om te wennen is voorbij…
hoewel wennen aan een compleet nieuw systeem heeft echt wel even tijd nodig. U
heeft vast wel begrepen dat we in de groepen 5 t/m 8 met Snappet werken; een
digitaal systeem dat werkboekjes voor een deel overbodig maakt. Hoe zit dat nu?
Schrijven ze dan helemaal niet meer? De hele dag achter een scherm is toch
ongezond… Waarom kies je voor werken op tablets? Allemaal logische vragen!
Tijdens de info-avond komen we hier op terug! Het eerste deel van de avond zal
gezamenlijk zijn, het tweede deel splitsen we in gr 5/6 en 7/8.
E-Waste Race
Het zal niemand zijn ontgaan dat we met groep 7/8 meedoen aan de E-waste race.
We zijn erg goed van start gegaan! Massaal zijn elektrische apparaten ingezameld.
Aan het einde van de week staan we derde in het klassement! T/m 10 oktober
hebben we de kans om eerste te worden. We blijven dus inzamelen!
Kinderpostzegels
Komende woensdag start de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van groep 7/8 doen
hier ook aan mee. De actie start om 12.00 uur. We gaan dus een kwartiertje eerder weg…

Het team

