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nieuwsbrief

Identiteit
Bij de Bijbelverhalen vertellen we over het thema overwinning en dan komt o.a. het verhaal over de val van Jericho voorbij. U
vindt de verhalen in het bijbelboek Jozua 1 t/m 9. De week daarna is het thema aan het werk en dan vertellen we over Gideon,
in de bijbel te vinden in het boek Richteren.

Sinterklaas
Op zaterdag 12 november is de intocht van de Sint in Boskoop. Wij verwelkomen de Sint op maandag 5 december op onze
school. Op donderdag 24 november zetten de kinderen van groep 1, 2 en 3 hun schoen.
Ook in de bovenbouw komt de Sint langs. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 trekken op maandag 21 november een lootje.
Het is de bedoeling dat er een cadeautje ter waarde van € 4,00 à € 5,00 wordt gekocht. Dit wordt verpakt in een surprise met
een gedichtje van minimaal 6 regels erbij.

Schoonmaakavond op maandagavond 14 november
Een herinnering: We verwachten de ouders van wie de achternaam begint met de letters A t/m G op onze eerste
schoonmaakavond. Als u verhinderd bent, kunt u ruilen en op één van de beide andere avonden komen. Graag zelf een emmer
en een doekje meebrengen, dan zorgen wij voor sop en een koekje. Dat laatste voor in de pauze bij de koffie en thee. De
school is open vanaf 19:00 uur, maar als u zich later aansluit bent u niet minder welkom.

Studiedag op woensdag 16 november
De kinderen zijn op deze dag vrij. Het team heeft o.a. Engels en Rekenen op de agenda staan. We houden u van de
ontwikkelingen op de hoogte.

Spreekavond
Op dinsdag 22 en woensdag 23 november houden we spreekavonden in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 3 t/m 7 gaat het
over het welbevinden van de kinderen en de leeropbrengsten en in groep 8 gaat het over de schoolkeuze voor het Voortgezet
Onderwijs. Heeft u een uitgesproken voorkeur voor één van beide avonden, wilt u dit dan aan de leerkrachten laten weten.

Vooruitblik naar Kerst
Het lijkt nog ver weg maar wij hebben al gesproken over de kerstviering. We vieren kerst dit jaar op donderdag 22 december
in de klassen. Per twee groepen bereiden we een viering voor met elkaar.
's Avonds willen we weer een kerstdiner houden waarbij iedereen een onderdeeltje van de maaltijd meeneemt. Te zijner tijd
komen er intekenlijsten te hangen bij de klassen zodat we weten wie wat meeneemt. Voor u is het nu vast van belang om te
weten dat de kinderen die avond dus niet thuis eten maar op school.

Verteltassen
Het afgelopen schooljaar is door de verteltasouders een nieuwe tas gemaakt of eigenlijk
een koffer: de troostkoffer. Die koffer staat niet op de plank bij de andere verteltassen.
Hij is bedoeld voor kleuters die troost nodig hebben bij bijvoorbeeld het (komende)
overlijden van een opa of oma, een naast familielid of misschien wel een lievelingsdier. Er
zitten verschillende prentenboeken over doodgaan in, voor jongere én voor oudere
kleuters, die u samen met uw kind kunt lezen. Ook zijn er knuffels bij de boeken, een
troostdekentje, praatkaartjes en nog veel meer.
Als u de tas voor uw kind wilt lenen, kunt u dat vragen aan de leerkracht.

Activiteiten in de groep
- Groep 6 krijgt vanuit de bibliotheek 'De Groene Venen' twee trainingen van een uur. Op maandag 7 en 14 november gaan we
met het volgende aan de slag: zoeken op internet is een dagelijkse bezigheid geworden, ook voor kinderen. Denk maar aan
huiswerkopdrachten en het voorbereiden van spreekbeurten. Uit de miljoenen websites op internet moeten we een selectie
maken. Wat is belangrijk? Wat is waar? Wie zegt wat? En met welke bedoeling? We hopen veel te gaan leren van deze
trainingen. De komende periode starten we met spreekbeurten en werkstukken.
- Groep 3 en 4 zijn op 3 november gestart met een gezamenlijk biologieproject. Het thema is "Mijn lichaam!" We hopen in de
komende weken veel te leren over alles wat met het menselijk lichaam te maken heeft. Kinderen mogen boeken, spellen en
andere materialen meenemen die met dit thema te maken hebben. Ook zijn ouders, opa's, oma's, tantes, ooms en andere
bekenden, die iets over dit onderwerp kunnen vertellen, van harte welkom in onze groepen om een gastles te komen geven.
- Groep 5 heeft vandaag, 8 november het natuurgebied Bentwoud bezocht.

In het kort
- Uit de ouderraad ontstond het mooie initiatief om de komende weken uit alle groepen een bloemengroet naar Gerda Figee
te brengen. Twee weken geleden heeft groep 1/2a een slinger met herfstbladeren gemaakt, een filmpje met een lied en
wensen voor Gerda en een mooie bos bloemen. Afgelopen week had groep 8 de beurt. Zij hebben een prachtige bos bloemen
voor Gerda uitgezocht. Maar daarnaast ook nog gedichten, een prachtige tekst uit de Bijbel, tekeningen, knutsels, een elfje,
verhalen over de gewone schooldingen, kaarten....het hield niet op. Gerda heeft erg genoten van alle aandacht.
Deze week gaat groep 1/2b de groet verzorgen en volgende week is groep 7 aan de beurt.
- Donderdag 10 november wordt het Nationale Schoolontbijt gehouden. Dat betekent dat iedereen die morgen met een lege
maag naar school mag komen. Elk kind mag in de klas een ontbijt samenstellen, waarbij er gekozen kan worden uit
verschillende soorten brood, beleg, melk, sap en fruit. Wilt u, in het geval van allergie, bij de leerkracht aangeven wat uw kind
wel/niet mag? Het brood wordt ’s morgens vers geleverd door Albert Heijn. Zie voor meer informatie de bijlage.
- De ouderavond van groep 6 over Weerbaarheid Voeding en Beweging door de GGD werd na afloop door de ouders
gewaardeerd met een 8 1/2. We kijken terug op een zeer informatieve avond. Groep 6 heeft inmiddels 2 x op de
woensdagochtend de training gevolgd.
- De voorleeswedstrijd is op 3 november gehouden. Er waren 6 leerlingen die een stukje voorlezen: Skip, Kiki en Indy uit groep
7 en Lot, Floris en Shelley uit groep 8. De jury bestond uit Silke en Wytze uit groep 5 en Nienke en Jaimy uit groep 6. De overige
leerlingen van groep 5 t/m 8 vormden het enthousiaste publiek. De jury koos unaniem voor Lot als de beste lezer. Zij mag
binnenkort meedoen met de volgende ronde.
- Graag herinneren wij u aan de actie Schoenmaatjes. Er zijn op school nog dozen in voorraad. Aan u en uw kind de vraag een
doos te vullen. Wilt u de dozen inleveren tussen 14 en 23 november?
- Samen voor verkeersveiligheid: We vragen uw aandacht voor de fietsverlichtingscampagne Veel kinderen van onze school
komen op de fiets naar school. Nu de dagen korter worden, vragen we u aandacht te besteden aan een goede fietsverlichting.
Op school hangen er posters en in de bijlage vindt u de flyer.
- De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 november.
Vriendelijke groet, namens de collega’s,
Wilma Salzmann

