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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
We zijn ondertussen alweer een week druk op school maar hopen dat u allen een fijne
herfstvakantie heeft gehad. Naast alle schoolse zaken als taal en rekenen zijn we ondertussen ook druk met de voorbereidingen van de diverse weeksloten maar ook bijvoorbeeld
met de organisatie van het Sinterklaasfeest. Zoals in de nieuwsbrief van 14 oktober al aangegeven is kunt u zich opgeven voor de verschillende feestcommissies. Inschrijfformulier
vindt u op het prikbord bij binnenkomst op de school. Nu zullen een aantal van u van de
week gezien hebben dat de wijkagent bij ons op school was. Dit was niet vanuit een calamiteit. Het bezoek komt voort uit het feit dat wij als school een goede verbinding met de wijk
willen hebben en een goed contact met de politie hoort daar ook bij. Daarnaast hebben we
de afgelopen weken veel overlast gehad van hangjongeren die ook veel zaken op ons
schoolplein hebben kapot gemaakt. Ook voor dit soort zaken is het prettig om een korte lijn
met de wijkagent te hebben. Daarnaast gaat hij gastlessen over social media voor ons verzorgen wat wij als school als zeer waardevol zien.
Wat voor ons als school ook waardevol is, is uw mening. Volgende week zal het tevredenheidsonderzoek worden uitgezet. Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren
over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, en op welke punten
verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij in overleg met de medezeggenschapsraad
besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Zij nemen op zo’n 1.700 basisscholen in Nederland de ouderpeiling af. Op die manier kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Deelname aan het onderzoek is anoniem, in de rapportage zijn antwoorden van individuen niet te herleiden. Op dinsdag 1 november zullen wij de
oudertevredenheidspeiling aan uw kinderen meegeven. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Heeft u meerdere kinderen bij ons op school, 1 formulier per gezin
invullen is afdoende. Op 21 november is de laatste aanleverdag door u bij school. Wij zullen
dan alle formulieren in een zending naar het onderzoeksbureau versturen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg

Blauwe groepen
De letter van de week is de letter m. Kinderen mogen van thuis spullen meenemen waar de
m inzit. We hebben in elke groep een letterbak staan waarin we de spullen kunnen doen.
Inmiddels zijn wij begonnen met het thema ‘Herfst’. In dit thema komen de volgende doelen
aan bod:
- auditieve synthese (leerkracht zegt b-oo-m en de kinderen plakken dit tot boom)
- begin- midden,- en eindklank benoemen (muis, welke letter hoor je vooraan?)
- synchroon tellen tot en met 6 (aanwijzen en gelijk tellen)
- binnen de lijntjes kleuren.
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Als je als ouder hiermee thuis wilt oefenen, denk eraan: we benoemen de klanken en niet de
letter. Dus; b wordt buh en niet bee. Dit doen wij omdat als kinderen de letters
gaan lezen, zij gelijk de letters tot een woord kunnen plakken.
Groep indigoblauw (Marion en Karin)
Oproep: wij zijn op zoek naar een paraplubak om onze meetstokken op te ruimen. Staat er een handige thuis die niet meer gebruikt wordt? Wij zijn er heel
blij mee!
Groep aquablauw (Corina en Jomayra)
Op zoek naar auto’s!
Helaas zijn er de afgelopen periode heel veel auto’s van het autokleed verdwenen en kapot gegaan. Wie heeft er voor ons nog wat auto’s thuis liggen die niet
meer gebruikt worden?
Wij zouden deze graag willen hebben.
Alvast bedankt! De kinderen van aquablauw.

Groene groepen
Een beetje kort dag maar…..
Aankomende maandag 31 oktober gaan wij met de groene groepen naar een voorstelling in
de Kubus. Wij willen graag om 10.30 uur vanuit school vertrekken en het duurt tot 12.00 uur
Door de eindtijd van de voorstelling hebben we besloten dat we met zijn allen op school tegaan lunchen. Denkt u eraan om uw kind een lunchpakketje mee te geven.
Welke ouder, oma of opa vindt het leuk om lampions te maken
met de kinderen. Geef je dan graag op bij de leerkracht je kind.
Je krijgt een groepje van ongeveer 6 kinderen. Je bedenkt een
eigen ontwerp. Je mag het voorbeeld zelf maken of via een plaatje
laten zien. (Materiaal mag je natuurlijk van school gebruiken.)
We willen dit gaan doen op donderdag 3/11, van 13.30 tot 14.45
uur.
Afgelopen woensdag heeft groep 4 met rekenen blok 2 afgerond door een
super leuk rekencircuit.
Nu zijn we begonnen met blok 3. De kinderen leren hier tellen met sprongen
van 10 of grote huppen vanaf een willekeurig getal.
Ze leren sommen t/m 100 (42+7, 43+30, 47-2, 42-20).
Ook leren ze tot op de centimeter nauwkeurig meten met een liniaal.
En tot slot komen de referentiematen voor inhoud (l), gewicht (kg) en temperatuur (°C) aanbod.
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Weekslot
Het weekslot van groep Mint Groen (Rianne/Stephanie), dat gepland stond voor vrijdag 11
november, gaat niet door. Wij zullen hier later een andere datum voor prikken. Onze excuses
voor het ongemak.

Gele groepen + de groep 6 van Minke en Suzanne
Na de herfstvakantie zijn wij begonnen met de methodes Meander (aardrijkskunde) en
Brandaan (geschiedenis). De kinderen hebben deze week een samenvatting mee naar huis
gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen dit thuis oefenen. Maandag 7 november hebben zij hier een toets van.
Rectificatie: Voorstelling voor groepen 6-7, 7-8 en 8
In de vorige nieuwsbrief hebben wij de verkeerde datum gemeld. Wij gaan dinsdag 8 november met de groepen 6-7, 7-8 en 8 's middags naar de voorstelling
"Snow White en de zeven brekers" in de Agora. We verzamelen vanaf 13.05 uur
aan de voorkant van het theater. (bij de ingang) We willen iedereen verzoeken
om op eigen gelegenheid naar de Agora te komen. Vanaf 15.05 uur kunt u uw
kind op komen halen bij de Agora. Mocht je vragen hebben, dan kun je terecht
bij de leerkracht van het kind.

Gevonden voorwerpen
Aankomende week is de laatste week om nog even tussen alle gevonden voorwerpen te
snuffelen naar die vermiste sjaal of gymschoen. Alles wat vrijdag 4 november nog op school
ligt, wordt naar een goed doel gebracht.
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Oktober/november
2016
Maandag 31 oktober Voorstelling in de Kubus voor alle
10.30 – 12.00 uur
groene groepen. We lunchen met zijn Ouders die rijden kunnen helaas
allen op school.
niet blijven kijken.
Vrijdag 4 november

Weekslot groep Okergeel (Hilda)

13.15 u – 13.45 u
Alle ouders van deze groep zijn
welkom om te komen kijken

Vrijdag 4 november

Groepsavond groep Cayennepeper
(Albert)

19.00 – 21.00 uur

Maandag 7 november

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij
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