Nieuwsbrief
28 september 2018
Aanwezigheid Beatrijs
Di 2 okt
Wo 3 okt
Vrij 5 okt

Ma 8 okt
Wo 10 okt
Do 11 okt

Ma 15 okt
Wo 17 okt
Do 18 okt

Algemene mededelingen
Maandag 1 oktober zullen wij als school een ontruiming oefenen. Hierbij zal ook het echte brandalarm van
de school afgaan.
Nieuwe leerlingen
Woensdag komen Ayana en Cana Celik en Gia Sanders bij ons op school. Deze drie zusjes komen in huis bij de
familie Fraser. Ayana komt in groep 7, Cana gaat naar groep 6 en Gia zit in groep 3. We wensen ze heel veel
plezier toe bij ons op school én bij de familie Fraser. Van harte welkom, Ayana, Cana en Gia!
Dierendag
Donderdag 4 oktober is het weer dierendag. Van 8.30 tot 9.00 uur mogen alle kinderen een dier meenemen
naar het schoolplein. Om 09.00 uur moeten de dieren weer naar huis.
Floralia
Wilt u zorgen dat uw kind(eren) de volgende spullen meenemen, voorzien van naam, voor het maken van de
bloemstukjes op vrijdagmorgen 5 oktober:
-een bakje met natte oase
-bloemen en groen (niet te grote takken, het liefst zoveel mogelijk passend in het bloemstuk)
-versiering in het thema “vriendjes”
Herfstdag 19 oktober 1 t/m 4
Op deze dag gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar het Eekhoorntjesbos bij Nijverdal. De groepen 5 t/m 8
blijven op school en gaan op een ander moment het bos in.
We vertrekken ’s ochtends om 08.30 uur met de bus richting het bos. In groepjes lopen we een route, doen
we opdrachten en spelen we tussen de bladeren! Omstreeks 11.30 uur vertrekken we weer met de bus naar
school.
Daarna worden alle kinderen (1 t/m 8) getrakteerd op pannenkoeken.
Hulp gevraagd:
*We zoeken ouders of opa’s/oma’s die het leuk vinden om de pannenkoeken te bakken en om 12.00 uur op
school te brengen. (groep 1 t/m 8)
*Wie vindt het leuk om een groepje kinderen te begeleiden deze ochtend? Opgave kan bij de
groepsleerkrachten van groep 1/2 en 3/4.
Kinderboekenweek
Vrijdagochtend
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Vriendschap”.
Kinderen van de bovenbouw zullen gedurende deze week komen voorlezen aan de onderbouw.

Groepennieuws
Groep 1/2
Lettermuur
Ieder thema biedt een aantal letters aan, die we spelenderwijs aan de kinderen leren. Bij dit thema horen de
letters “j” en “s”.
In de klas hangt een transparante lettermuur met vakjes, waar we woorden in kunnen stoppen die met deze
letters beginnen. Wilt u thuis met uw kind(eren) het zoeken van woorden en voorwerpen met deze letters
stimuleren? Eventuele voorwerpen mogen ze meenemen naar school. Het liefst voorwerpen die in de
lettermuur passen. (bijvoorbeeld een “s”ok of “s”teen)
Kinderboekenweek
We besteden bij de kleuters naast ons gewone thema ook aandacht aan de kinderboekenweek.
Juf Hilde heeft voor deze week een lessenreeks voorbereid met betrekking tot het thema vriendjes.
De kinderen mogen deze week een boek meenemen en daar iets over vertellen aan de rest van klas. (als ze
dat willen)
Reminder:
“UITNODIGING KUNSTENMAKERTROFEE
UITREIKING”
ZATERDAG 6 OKTOBER 2018
15.30 u IN HET KULTURHUS HOLTEN (tot
16.00 u)
Onze groep heeft vorig schooljaar op onze
school de Kunstenmakertrofee
gewonnen.
Daar zijn wij heel trots op!
De prijs is: een echte Kunstenmakertrofee en een plaats voor ons kunstwerk in de
Etalage Kunstroute in Holten.
Op zaterdag 6 oktober om 15.30 uur is de trofee-uitreiking en horen we in welke
etalage ons kunstwerk de hele maand oktober te zien is.
Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk kinderen uit groep 1/2 en 3 aanwezig
zijn om de prijs in ontvangst te nemen en daarna de etalageroute te lopen.
Iedereen is van harte welkom!

Streetwise
Op 11 oktober vindt weer de tweejaarlijkse Streetwise plaats. Voor groep 1/2 wordt dit door de eigen juf
gegeven in het speellokaal. We oefenen met een grote verkeersmat en verkeersborden. We doen een
geluidenspel en oefenen hoe je veilig kunt zitten in een autostoel.
Herfstdag
Wilt u uw kind aan het weer aangepaste kleding aandoen dat vies mag worden?

Groep 3/4
Groep 3
We hebben kern start afgerond en werken nu in kern 1. Hierin leren we de letters p-aa-r-e-v en de woorden
kip-aap-raak-rem-vis. Inmiddels hebben we al genoeg letter geleerd om een paar woordjes te lezen.
De eerste rekentoets hebben we gemaakt, iedereen heeft deze goed gemaakt. We gaan de komende weken
bezig met het schrijven van de getallen en getallenlijn t/m 20.
Groep 4
Groep 4 kan erg goed en hard werken. Ze kunnen goed overweg met Snappet. We zijn net gestart met het 2e
blok van rekenen. Hierin komen de getallen t/m 100, het klokkijken en de jaarkalender aan bod.

Groep 5/6
Spreekbeurt
Vanaf aanstaande woensdag (3 okt) zal de eerste spreekbeurt in groep 5/6 gehouden worden. Alle leerlingen
natuurlijk veel succes met het voorbereiden hiervan.
Dierendag
Alle leerlingen mogen donderdag met een dier naar school komen. Om dierendag toch een beetje voort te
zetten mogen de leerlingen van groep 5/6 ook een knuffeldier mee naar school nemen en deze de rest van
de dag in de klas te houden.

Groep 7
De eerste spreekbeurten zijn weer goed neergezet binnen de groep.
Komende week maken we weer de bloemstukjes voor de floralia en niet te vergeten 4 oktober, waarbij we
extra aandacht hebben voor onze dieren.
Dinsdag 9 oktober 2018 kunnen we weer genieten van Science on Tour te Rijssen. Dit doen we samen met
groep 8. Hier laten we ons weer inspireren door verschillende onderdelen binnen de wereld van de
techniek.

Groep 8
Wij zijn vorige week woensdag teruggekomen van een fantastisch schoolkamp in Giethoorn. Wat hadden we
er prachtig weer bij! We hebben als groep veel samengewerkt en gespeeld, op het water bezig geweest met
suppen, punteren en zwemmen, heerlijk gegeten, shoppen in Giethoorn, een gezellige bonte avond gehad
dus……. 3 geweldige dagen om met elkaar op terug te kijken!
Tijdens de Floralia zal groep 8 (in het lokaal van groep 7) meerdere leuke activiteiten hebben. Zo hebben de
jongens zelfgemaakte cupcakes in de verkoop, gaan de meisjes kinderen prachtig schminken, is er een
sjoelbak, taartraden, enveloppen, snoeppot met inhoud raden etc.
Deze avond zal op lijsten te zien zijn wanneer welke activiteit is en wat de prijzen zijn van de activiteiten.
We hebben er zin in!

Uit de groep geklapt
Voor deze nieuwsbrief mag groep 5/6 laten zien wat zij in
de afgelopen weken hebben gedaan.
Met creatief zijn de leerlingen van groep 5/6 bezig geweest
met het bouwen van een muur. Niet zomaar een muur,
maar een muur waar graffiti op zit. Het effect is heel mooi.
Zeker om het in het echt te zien.

Bijna iedereen is wel bekend met de “plastic soep”. Het vele plastic die in
de oceaan drijft en wat nu geprobeerd wordt om op te ruimen. Ook de
leerlingen van groep 5/6 greep dit aan.
Om te kijken wat wij als groep 5/6 konden betekenen voor de natuur zijn
wij met elkaar het Beumerbosje ingegaan. Bewapend met vuilniszakken zijn
de leerlingen in kleine groepjes wezen opruimen. Al het afval in het
Beumerbosje proberen weg te werken. En met resultaat. Aan het eind van
de opruimactie konden wij een volle vuilniszak aan afval in de container
gooien. Het Beumerbosje ziet er weer mooi uit.

Agenda september en oktober
4 okt
5 okt
5 okt
6 okt
10 okt
11 okt
19 okt
20 – 28 okt

Dierendag
Dag van de Leraar
Floriade
Kunstenmakertrofee uitreiking 15.30 – 16.00 uur Kulturhus Holten (groepen 1,2/3)
Informatieavond – 19.00 uur
Streetwise
Herfstdag
Herfstvakantie

