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Aanwezigheid Beatrijs
Di 6 nov
Do 8 nov
Vrij 9 nov
Mamo 12
nov

Wo 14 nov
Domo 15 nov
Vrij 16 nov
Di 20 nov

Do 22 nov
Di 27 nov
Wo 28 nov
Vrij 30 nov

Ma 3 dec
Do 6 dec
Vrij 7 dec
Ma 10 dec

Wo 12 dec
Do 13 dec
Di 18 dec
Do 20 dec

Algemene mededelingen
HVO
Zoals al eerder gemeld, hebben wij helaas momenteel geen leerkracht voor HVO. Vanuit het
dienstencentrum zijn ze aan het zoeken voor ons, maar er is een tekort aan leerkrachten HVO. Zodra wij
hierover meer weten, melden we dit bij jullie. Met de ouders van de leerlingen die HVO zouden gaan volgen,
is contact opgenomen. Zij doen nu (tijdelijk) mee met de GVO-lessen.
Schoolontbijt
Aanstaande donderdag 8 november is er voor de kinderen het Nationaal schoolontbijt.
We eten dan gezamenlijk het ontbijt in de klas.
In de extra bijlage vindt u informatie over het Nationaal Schoolontbijt 2018!
Podcast jeugdliteratuur
Onderstaande link verwijst, De Grote Vriendelijke Podcast dit is de naam van de eerste Nederlandse podcast
over jeugdliteratuur.
De maandelijkse podcast is een initiatief van kinderboekrecensenten Bas Maliepaard (Trouw) en Jaap Friso
(JaapLeest.nl) en wordt opgenomen in kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem.
In de onafhankelijke podcast bespreken Maliepaard en Friso maandelijks enkele nieuwe kinderboeken en
ontwikkelingen in de jeugdliteratuur.
Ook ontvangen zij een gast met wie ze uitgebreid ingaan op diens werk, dat kan een schrijver zijn, maar ook
een illustrator of vertaler.
Het duo richt zich tot een volwassen publiek en hoopt met de podcast de breedte van de Nederlandse
jeugdliteratuur te laten zien.
Bas Maliepaard: “Er verschijnen veel interessante en boeiende kinderboeken en daar is relatief weinig
aandacht voor in de reguliere media.
Wij willen met dit nieuwe platform ons enthousiasme over jeugdliteratuur met anderen delen.”
Misschien ook wel leuk voor kinderen.
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/

Groepennieuws
Groep 1/2
Prietpraat
Juf zegt tegen een groepje die in het speellokaal aan het spelen is: “Ik
kom kijken of ik hier het licht nog aan moet doen?” Een kind reageert:
“Nee juf, dat hoeft niet, want buiten staat het licht wel aan!”

Groep 3/4
Een kleine impressie van de herfstdag van de onderbouw in het
speelbos.

Groep 5/6
Filmavond
Groep 5/6 houdt op dinsdag 20 november een filmavond in de klas. Er is een filmcommissie samengesteld.
Deze commissie gaat met elkaar bekijken welke film groep 5/6 op deze avond gaat kijken.
Wij beginnen deze avond om 18.00 uur. De kinderen mogen dan een kussen, zitzak en knuffels meenemen,
om zo lekker te kunnen zitten of liggen tijdens de film.
Tegen 20.00 uur zullen wij weer klaar zijn.
Heidedag
Groep 5/6 gaat op woensdag 28 november naar de heide. Hier gaan zij helpen om de heide te verzorgen
door boompjes en planten te verwijderen.
Er zijn voor deze dag genoeg begeleidende ouders opgegeven. Deze ouders krijgen binnenkort apart nog
even bericht over de tijden.

Groep 7
De eerste week na de herfstvakantie is voorbij gevlogen. Een aantal proefwerken zijn ingepland in de
groepsagenda op de site. 14 November gaan we samen met groep 8 naar de Holterberg om een handje te
helpen om op de hei onder begeleiding te snoeien en te zagen. De kinderen krijgen van de begeleiders
instructie over het snoeiwerk. Het is belangrijk dat de kinderen warm gekleed zijn in oude kleding die vies
mag worden en liefst laarzen. Als er nog ouders zijn die het leuk vinden om mee te gaan dan is dat nog
mogelijk.

Groep 8
Na een weekje herfstvakantie zijn we weer volop aan het werk. We zijn dinsdag 30 oktober begonnen met de
eerste EHBO les. Erg leerzaam en de kinderen vonden het heel leuk.
De spreekbeurten zijn ingedeeld en we zijn erg benieuwd naar de presentaties.
Woensdag 31 oktober heeft groep 8 met 3 leerlingen van groep 7 een handbal training gehad, zodat we
woensdag 7 en 14 november helemaal klaar zijn voor de wedstrijden. We hebben er zin in!

Uit de groep geklapt

Groep 8
We houden in groep 8 ook van koken. We hebben inmiddels lekkere pizza’s gemaakt en twee
overheerlijke monchoutaarten. Eén daarvan van zelfs voor de juffen en meester op school!
Streetwise was ook een succes! Een fiets parcours afleggen op het plein en daarna op een elektrische step de
route nogmaals. Leerzaam om te merken hoeveel lastiger het is wanneer je dat met
een rugzak vol met spullen moet doen. Top gedaan!

Eén van de laatste mooie herfstdagen heeft groep 8 juf een rondleiding door Dijkerhoek gegeven. Met een
vuilniszak bij de hand hebben we ook gekeken of er afval lag en dit met elkaar opgeruimd. Als afsluiting even
in de cabrio van juf!

Ciao!
Buon fine settimana!
A lundedi!

Agenda september en oktober
8 nov
20 nov
21 nov
21 nov
26 – 29 nov
28 nov
29 nov
30 nov
5 dec
20 dec
24 dec

Schoolontbijt
Filmavond groep 5/6
Studiedag Roosbreed
Korfbal
Rapportgesprekken
Heidedag groep 5/6
Rapport mee
Studiedag
Sinterklaas
Kerstviering
Kaarsenceremonie Canadese Begraafplaats

