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Agenda
Woensdag 27 september

Studiedag; alle kinderen zijn vrij van school

Vrijdag

Demonstratie: les van MadScience

29 september

Maandag

2 oktober

Vergadering Medezeggenschapsraad, 20.00 u.

Maandag

2 oktober

Start Kinderboekenweek

Donderdag 5 oktober

Actiedag Onderwijs; school is dicht.

Woensdag 11 oktober

CREA-dag en Zoemertje.

Algemeen

Onderwijs in actie
Beste ouders,

Op 5 oktober, op de Dag van de
Leraar, zijn wij er even NIET!
Ons schoolbestuur en onze medewerkers staan achter de
doelstelling van de actie en zullen op donderdag 5 oktober
geen onderwijs verzorgen. De school is dan dicht.
De verantwoordelijkheid van de opvang ligt deze dag bij de ouders zelf, hoe vervelend dat in sommige
gevallen ook uitpakt. De scholen zijn dicht en we willen de impact van onze stakingsactie zo groot
mogelijk maken.

Engelse les in alle groepen

Wij zijn er trots op dat we kunnen zeggen: ‘Alle kinderen op onze school krijgen Engelse les’. In de
groepen 1-2-3 verzorgt juffrouw Andrea de les. Daarnaast verzorgt de eigen leerkracht ook een les.
De groepen 4-5 starten na de herfstvakantie.

Schoolfruitactie
Al een aantal jaren hebben we deel kunnen nemen
aan de gratis schoolfruitactie. Ook dit schooljaar
hebben wij weer de toezegging binnen dat wij deel
mogen nemen. In week 46 (13 nov t/m 17 nov)
starten de leveringen. De leveringen lopen t/m
week 16.

MR
Maandag 2 oktober is de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Op de planning staat het
bespreken van ons activiteitenplan en het jaarverslag. Ook kijken we naar het schoolontwikkelingsplan,
hierin staan de plannen die dit jaar op school aan bod komen tijdens o.a. de studiedagen. Wil je graag
een keer een MR vergadering bijwonen dan kan dat. Meld je aan bij Martine
(martine.hoekstra@eenbes.nl).

Crea-dag
Woensdag 11 oktober is de eerste crea-dag van dit jaar. Er hebben zich al verschillende ouders
aangemeld om mee te helpen aan deze dag. Maar toch komen we nog enkele handen te kort. We
vragen daarom nog enkele hulpouders of –grootouders die ons uit de brand kunnen helpen.

Kinderboekenweek
Maandag 2 oktober starten wij met de
Kinderboekenweek. Er staat een heel
spannende openingsvoorstelling te
wachten. Dat kan ook bijna niet anders
want het thema van de Kinderboekenweek
is:

GRIEZELEN

Groep 1-2
We gaan deze week ons eerste thema van "een nieuw schooljaar" afsluiten
en lezen voor het laatst het verhaal van Daan. Ondertussen hebben we de letter
D van Daan op de lettertafel gehad en nu zijn we bezig met de letter Z. Als je
spulletjes hebt die met de letter Z beginnen mag dat meegebracht worden voor
op de lettertafel. Volgende week start het thema van de Kinderboekenweek
"griezelen". We oefenen het liedje van Kinderen voor Kinderen "Gruwelijk eng"
en zijn benieuwd naar wat er bij de viering van de Kinderboekenweek gaat
gebeuren. Verder willen we Daan welkom heten in onze klas en wensen hem veel
leerplezier bij ons toe.

Groep 2-3
Groep 2 gaat de tweede letter leren. Na de D is nu de H aan de beurt. De
kinderen mogen van thuis spulletjes mee naar school nemen. Pompom gaat
elke vrijdag gezellig logeren. Hij heeft het al bij verschillende kinderen heel erg
fijn gehad. Samen hebben we een herfstboom gemaakt. Groep 2 de dieren en
groep 3 de bladeren. Zo gauw als het weer het toelaat gaan we een
herfstwandeling maken want het wordt steeds mooier in het bos. Volgende
week starten we met het thema van de Kinderboekenweek. Het thema is
"griezelen" we zijn nog op zoek naar "enge" dingen voor de griezelhoek.

Groep 4-5 A
Langzaamaan wordt de klas ‘gruwelijk eng’ gemaakt,
want dit is namelijk het thema van
de Kinderboekenweek die volgende
week start. Afgelopen vrijdag hebben
beide groepen het eerste thema van
taal afgerond. Voor groep 5 kwam er
zelfs bezoek uit het ziekenhuis om
van alles te vertellen over haar
beroep. Aankomende donderdag
(28-9) is de eerste toets over het thema van Brandaan, de kinderen van groep 5
hebben vorige week hiervoor de samenvatting mee naar huis gekregen. Voor het
thema ‘De wereld om je heen’ zijn we op zoek naar plaatjes van verschillende
soorten dieren. Deze mogen de kinderen dinsdag 3 oktober meenemen naar school.

Groep 4-5 B
We kunnen terugkijken op een geslaagd schoolreisje. Groep 4 heeft zich goed
vermaakt in Dierenrijk en groep 5 heeft vooral genoten van alle spannende
attracties in Toverland. Bij Naut hebben we met alle kinderen dierenplaatjes
verzameld. We hebben gekeken naar de kenmerken van zoogdieren, vissen,
vogels, reptielen en amfibieën. Alle plaatjes hebben we daarna verdeeld over de
goede categorieën. Afgelopen vrijdagmiddag had groep 5 bezoek van een echte
operatie assistente. Dit paste bij het thema ziekenhuis van onze taalmethode. De
kinderen waren erg enthousiast.

Groep 6
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste muziekles gehad van juffr. Judith.
Samen hebben we geluisterd naar muziekstukken en verschillende
instrumenten besproken. Wordt vervolgd! Vrijdag 29 september is de toets
van Brandaan, thema 1. In de klas hebben we nog extra geoefend m.b.v.
Plickers en de leerbladen zijn vorige week al meegegeven. Na de toets gaan
we verder met thema 1 van Meander. Hierbij gaat het over de
watersnoodramp en het Deltaplan. Het taalthema Amsterdam is ook
afgesloten en we zijn gestart met het thema “Zeebenen”. Het eerste thema
van Naut is ten einde en de toets zal plaats vinden op vrijdag 6 oktober.

Groep 7
Gisteren hebben we het project van de Jeugdgemeenteraad afgerond door de
verkiezing te houden. Er waren erg goede presentaties met ambitieuze ideeën.
Wij willen Janneke Beniers feliciteren en wensen haar de komende twee jaar
succes in de raad. Vrijdag 29 september krijgen de kinderen hun eerste Engelse
toets. Best spannend voor sommigen. Zoals gezegd op de informatieavond en in
het zoemertje helpt het computerprogramma WRTS de kinderen bij het leren
van de woordjes. Komende vrijdag krijgen de kinderen ook een show van
Madscience te zien en gaan ze 's middags met papier-maché aan de slag. In het
kader van het thema Egypte bij Brandaan gaan ze mummies en sfinxen maken.
Een ingewikkelde zaak. Let op de kleding, hoewel je behangselplak er over het
algemeen goed uitkrijgt. Nils van Velthooven gaat morgen, vanaf donderdag 28
september naar groep 8. Hij maakt een sprong in zijn schoolloopbaan en slaat
hiermee een groep over. Wij wensen Nils veel succes in groep 8.

Groep 8
Welkom Nils!
Vanaf donderdag 28 september komt Nils van Velthooven bij ons in de groep erbij. Wij heten Nils van
harte welkom en wensen hem veel succes in groep 8.
Kinderpostzegels
De actie voor het goede doel is begonnen. Missie2017 is gestart.
De kinderen zijn volle bak aan de slag gegaan om de 400.000
kinderen die niet in een stabiel gezin op kunnen groeien met de
kansen en mogelijkheden die wij wel hebben te helpen. Meer info
is te vinden via www.missie2017.nl via de begeleidende filmpjes.
Ook de informatieve brief voor de ouders geeft meer info, De
kinderen zijn in de klas verder geïnstrueerd en zullen in groepjes
Mariahout afstruinen naar potentiële klanten. Veel succes. Graag
heb ik alle mappen met bestelling woensdag 4 oktober weer op
school terug.
Op woensdag 4 oktober krijgen we docenten uit het vo te gast. Zij zijn benieuwd naar het reilen en
zeilen binnen een klas in het basisonderwijs. Mogelijk zijn wij (ook de leerlingen) op dinsdagmiddag 3
oktober te gast op het Commanderij voor eenzelfde uitwisseling, maar dan met een bezoek en
workshops op het vo Daarvoor hopen we snel een bevestiging te mogen ontvangen.

Nieuws van buiten

