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Nieuwsbrief
Het meest actuele nieuws krijgt u via uw eigen
MijnSchool-account. In de nieuwsbrief krijgt u
informatie vanuit opvang & onderwijs en
schrijven de kinderen ook over hun eigen
ervaringen.

Agenda/MijnSchool
De actuele agenda is te vinden op onze website.
Op de afgeschermde omgeving in MijnSchool
kunt u de laatste berichtjes lezen en alle foto’s
bekijken. U krijgt twee keer per week een e-mail
met daarin de laatste foto’s/berichten.

Nieuws vanuit onderwijs
Margedag
Woensdag 3 november was de eerste margedag
van dit schooljaar. In de ochtend zijn we aan de
slag gegaan met evalueren actiepunten/doelen
eerste 10 schoolweken, opstellen nieuwe
doelen komende periode, inrichten
werkgroepen en een activerende werkvorm aan
de hand van Spiegelkaartjes. Daarnaast was er
een presentatie door onze IBer over PBS en Cito
normering en doelen. Na de lunch zijn de
leerkrachten aan de gang gegaan met evalueren
en opstellen groepsplannen. We kijken terug op
een geslaagde onderwijsinhoudelijke margedag.

Werkgroepen
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen
ingericht binnen ons Kindcentrum: werkgroep
Leerplein, werkgroep Technisch lezen,
werkgroep Zaakvakken en werkgroep Tuinplan.
De werkgroep Leerplein houdt zich bezig met
het multifunctioneel herinrichten van de

centrale hal. Doel is om in het nieuwe schooljaar
het leerplein te realiseren. De werkgroepen
Technisch lezen en Zaakvakken houdt zich bezig
met het oriënteren nieuwe methodes.
Werkgroep Tuinplan is vanuit de kinderopvang.
Deze werkgroep houdt zich bezig met het
herinrichting binnentuin en buitengedeelte BSO.
De laatste werkgroep is al aardig een eind op
weg. Doel is om in het voorjaar het plan te
realiseren.

Staal Spelling
De groepen 4,5 en 7 zijn begin dit schooljaar
gestart met de nieuwe methode Staal Spelling.
Dit gaan we na de kerstvakantie uitbreiden naar
de beide groepen 6.

Nieuw meubilair en nieuwe
boeken
Er is recent nieuw meubilair geleverd voor de
bieb! Het doel is om een bieb te creëren voor
het hele kindcentrum, waarin (voor)lezen en
leesplezier voorop staan. Bij dat doel past een
goede uitstraling. Daarom is er een uitleenbalie,
een vierkante boekenkast en 4 boekenbakken
besteld. Daarnaast kan iedere groep voor 300
euro aan boeken bestellen. Uiteindelijk komen
deze nieuwe boeken ook in de bieb te staan. De
bieb is nog niet klaar, daarover leest u meer
verderop in deze nieuwsbrief.

Schoolfruit
Het is bijna zover...
In de week van 15 november start de eerste
levering van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma.
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de
kinderen geen fruit mee te nemen voor de
pauze van 10 uur.

brandweerauto bij de school en er waren ook 2
brandweermannen. We mochten bij en in de
brandweerauto kijken en we hebben vragen aan
de brandweermannen gesteld. Zoals hoe red je
een dier uit de boom? En hoe zorg je dat je niet
van de ladder valt? Het was erg spannend en
leuk.

Fruit Aloha
Vandaag kwam Bert op 't Ende bij ons langs
tijdens het fruit eten. Hij speelde korte
eeuwenoude danswijsjes op de ukelele terwijl
de kinderen aan het eten waren. De kinderen
mochten ook zelf optreden. Bert had fruit
meegenomen maar dit was bijzonder fruit. Elk
stuk fruit was een muziekinstrument. We
hebben genoten van de muziek en lekker
bewogen.

BTO
Op 2 november was de eerste BTO-les. De
kinderen van groep 3, 4 en 5 op dinsdag en de
bovenbouw op donderdag. Ze kunnen kiezen uit
verschillende onderdelen.

Klein maar fijn groepen 6
Na een mooie fietstocht kwamen we aan bij het
Duurzaamheidscentrum. We hebben hier een
uur lang les gehad over bodemdiertjes. Na een
verhaal van Maurice zijn we zelf gaan zoeken
naar bodemdieren. Het bleef gelukkig droog.

Schoolbieb

KBW-beroepen
Op 12 oktober kregen wij de brandweer en de
politie op bezoek. De papa’s kwamen vertellen
over hun beroep. Er was een echte

De boeken worden weer afgestoft...de
bibliotheek kan binnenkort weer geopend
worden.
Afgelopen week is er een start gemaakt om de
Veldkei bibliotheek op te ruimen, te ordenen,
boeken af te schrijven maar ook nieuwe boeken
toe te voegen. Het nieuwe meubilair is binnen
en er kan gestart worden met het opnieuw
inrichten van de bibliotheek.

We hopen dat we snel de kinderen weer kunnen
uitnodigen om met hun eigen bibliotheekpas
een mooi boek uit te zoeken. Het doel is om na
de kerstvakantie de bibliotheek weer te openen.
Op welke dagen de bibliotheek opengaat is nog
even afwachten maar waarschijnlijk maandag,
woensdag en vrijdag.
Lijkt het je leuk om te helpen in de bibliotheek,
we kunnen hulp gebruiken. We maken dan een
rooster en je kan aangeven wanneer je wel/niet
kan. Het rooster maken we van vakantie tot
vakantie.
Aanmelden kan bij Agda Kok via
aitakok72@gmail.com of app 0640245271 of
bij je eigen leerkracht.

Nieuws vanuit opvang
Interne verhuizing
Er is behoefte aan een derde slaapkamer bij de
kinderopvang. Deze gaat gerealiseerd worden in
het kantoor van onze intern begeleider. Dit
betekent dat juf Herma gaat verhuizen naar de
spreekkamer naast kantoor directie. De
voorbereidingen worden op dit moment
getroffen. Exacte datum verhuizing en
aanpassingen derde slaapkamer zijn nu nog niet
bekend. De interne verhuizing gaat sowieso
voor de kerstvakantie plaats vinden. We houden
u op de hoogte.

Dode hoekproject
Op dinsdag 5 oktober heeft groep 8 bezoek
gehad van het Dode Hoek Project.
Tijdens dit bezoek gaan verschillende
gastdocenten, met de groep, de gevaren en
kenmerken bespreken van de dode hoek bij
grote vrachtauto's en bussen.
Zo werd er een filmpje bekeken en besproken in
de klas, mochten ze in de vrachtauto plaats
nemen en werd er om de vrachtauto gelopen en
besproken wat het precies inhoudt.

Herfst
De bladeren vallen van de bomen...het wordt
kouder buiten...de herfst is begonnen!
Heerlijk al die bladeren in onze tuin. Daar
kunnen we leuke dingen mee doen hoor!
Knutselen, in de lucht gooien, in spelen.
In de herfstvakantie hebben we prachtige
kunstwerken gemaakt van bladeren; bladeren
op papier geplakt, uiltjes gemaakt van
bladeren...zo mooi dat je van natuurlijk
materiaal zulke leuke dingen kan doen en kan
maken!

Nieuw thema
Op de peutergroepen en op de babygroep zijn
we begonnen met het nieuwe thema: Puk de
Boswachter. Er zijn allemaal leuke activiteiten
aan gekoppeld welke aansluiten bij alle
verschillende ontwikkelingsgebieden. We lezen
voor over Vos in het bos, leren tellen met de
knijper egel, zingen liedjes over het bos en
spelen met natuurlijk materiaal, zoals
dennenappels, bladeren, stokken...
Ook de lampionnen sluiten aan bij het thema,
we maken bosdieren!
En hebben een Sint-Maarten liedje geleerd
welke past bij onze lampion!

Herfsttaart
En wij houden ook erg van bakken! De kinderen
van de bso hebben een echte herfsttaart
gemaakt, namelijk een heerlijke worteltaart.
Deze smaakte super!

Wij wensen iedereen een goed
weekend!

