Nieuwsbrief november 2017
Rapportgesprekken
Op vrijdag 10 november zult u het eerste
rapport van uw kind mee naar huis krijgen. Op
het prikbord bij de klas kunt u zien op welk
tijdstip en op welke dag u voor het
rapportgesprek met de leerkracht bent
uitgenodigd. Graag willen wij u vragen om het
rapport met ondertekend (door beide ouders)
achterblad mee te nemen naar het gesprek.
Sinterklaas
Nog even en dan is het zo ver! Sinterklaas zal
weer met zijn pieten naar Nederland komen.
Ook op school zullen wij aandacht besteden aan
het Sinterklaasfeest. Op 5 december hopen wij
dat de Sint tijd vrij kan maken om onze school
te bezoeken. De groepen 5 t/m 7 zullen
surprises maken voor elkaar. Meer informatie
krijgt u hierover in een brief.
Op deze dinsdag 5 december zijn alle leerlingen
om 12 uur vrij.
Nieuws uit de ouderkamer
Afgelopen vrijdag 3 november was er een
‘Slaap je fit quiz’, een onderdeel van ons Jump
In programma.
Een inspirerende en informatieve ochtend
waarin duidelijk werd dan genoeg slapen, naast
beweging en gezonde voeding ook erg
belangrijk is.
Op vrijdagochtend 10 november is er een
informatieochtend Kanjertraining, voor ouders
die de avond gemist hebben en voor ouders die
juist verdieping willen. U kunt u hiervoor
opgeven bij juf Zeynep of eigen leerkracht.
Op vrijdag 17 oktober staat er weer
Multicultureel koken op het programma met als
land: Nederland.
Zie ik u dan ook? Koffie en thee staan klaar!
Groet van juf Zeynep
Nieuws uit de groepen
Groep 1
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne
herfstvakantie hebben gehad! De afgelopen tijd
is groep 1 bezig met het thema ‘herfst’. Wij
leren veel over de kenmerken van dit seizoen.
Wij hebben ook geleerd welke dieren er leven in
het bos. Een ‘stekelvarken’ is een dier dat wij in
de herst zien in het bos. Oh nee! Het is een
egel. Soms vergissen wij ons nog, maar
gelukkig helpt de juf ons dan.

Samen met de klas en een paar moeders zijn
wij naar het verzorgingstehuis de Die geweest.
Dit proberen wij iedere maand te doen om
activiteiten met de ouders te gaan volgen. De
bewoners genoten van alle liedjes. Als u als
hulpouder mee wilt, houd u het prikbord in de
gaten!
Groep 2
Het thema herfst is in groep 2 in volle gang!
We leren over de weersveranderingen en over
de dieren die eten verzamelen voor hun
winterslaap. Ook zijn we in de klas begonnen
met de Kanjertraininglessen. We hebben
geleerd over de gekleurde petten, hebben
vertrouwensoefeningen gedaan en leren
conflicten op te lossen in de klas.
Wist u trouwens dat er al 4 (!!) kinderen hun
veterstrikdiploma hebben behaald?
Groep 3
Het is u vast niet ontgaan, het
thema van de Kinderboekenweek
was "gruwelijk eng", toevallig is
het ook net Halloween geweest,
dus de laatste maand was een
echte “griezelmaand”. Daarom
hebben de kinderen in groep 3
erg leuke en mooie skeletten
geplakt van wattenstokjes.
Ook zijn er deze maand heel wat kinderen jarig
geweest in groep 3, hierdoor hebben we veel
mogen genieten van
lekkere traktaties, een
voorbeeld van een lekkere
traktatie die ook nog eens
gezond was en er heel leuk
uitzag, was de traktatie van
Zohair. Naast feest vieren
en lekker eten, zijn wij ook hard aan het werk
in groep 3. We zijn met taal al bij kern 3 en we
kunnen al hele zinnen lezen! Ook zijn we met
rekenen bezig met splitsen en zijn we net
begonnen met plus- en minsommen in de vorm
van bussommen, dit is best wel lastig maar dit
doen wij al heel goed!
Groep 4
In groep 4 wordt hard gewerkt
in de klas, niet alleen met
rekenen of taal maar ook met
spelling. Zo zijn de kinderen op
dit moment bezig met woorden
met de v/f of s/z. Sommige
plaatjes spreken voor zich
maar zo nu en dan komen de kinderen met
antwoorden die echt verrassend zijn! Zoals
deze boks hieronder. Goed gevonden!

Groep 5
Voor de vakantie was er een
open podium waar de kinderen
van groep 3 t/m 7 een
optreden mochten doen. Groep
5 heeft met elkaar het liedje
‘ik ben de draak van Drakesteijn’ gezongen en
Nergis heeft een stuk gespeeld
op haar Keyboard. Heel knap
dat ze dit in haar eentje
durfde voor alle groepen en
wat kan ze al goed spelen.
Groep 6/7
Als afsluiting van de
Kinderboekenweek hebben
Pashtana, Angelio, Derya en
Sayfeddine uit groep 6/7 een
tekenwedstrijd voor de hele
school georganiseerd. Deze 4 kinderen hebben
hebben de wedstrijd zelf georganiseerd en
gepresenteerd. Wat een enorm talent hebben
de leerlingen uit groep 6/7!
Meester Harun
In groep 6/7 is er sinds kort
een meester bij! Hij zal zich
zelf voorstellen:
Mijn naam is Harun Agdas, ik
ben 25 jaar oud.
Sinds twee weken ben ik
fulltime werkzaam als
onderwijsassistent in groep 6/7.
Mijn vrije tijd benut ik met sporten en
voornamelijk kennis opdoen. Ik hoop op een
efficiënt schooljaar door te brengen samen met
iedereen!
Muzieklessen
Wellicht heeft u van uw kind al vernomen dat er
op de dinsdag of woensdag een muziekdocent
bij uw kind in de klas komt om muziekles te
geven. De muziekdocenten zijn van de
Muziekschool Amsterdam en zullen dit gehele
schooljaar om de week muziekles komen
geven.
Open dagen
Kent u iemand die graag een kijkje zou willen
nemen in onze school en meer informatie zou
willen krijgen?
Deze maand zijn er drie open dagen, namelijk:
donderdag 2 november van 9 uur tot 11 uur,
donderdag 14 november van 16 uur tot 18 uur
en donderdag 30 november van 9 uur tot 11
uur.

Ouderbijdrage
U heeft al meerdere malen een
herinneringsbrief gekregen over de
ouderbijdrage. De laatste termijnbetaling is
overschreden en helaas hebben wij nog niet
van iedereen het geld ontvangen. Wilt u eraan
denken om dit z.s.m. over te maken?
Jumbo
Wist u dan u bij de Jumbo kunt meesparen voor
nieuw materiaal? Bij iedere 10 euro krijgt u een
kaartje die u in de box in de winkel of bij ons op
school kunt inleveren. Spaart u mee?
Jarigen
Deze maand feliciteren wij:
8 november
14 november
19 november
20 november
24 november
24 november

Imran
Jada
Jenisha
Ubaid
Saliha
Sarah

groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
7
3
5
7
3

Een hele fijne verjaardag!

Belangrijke data
Week 45
de week van het respect
2 november open dag
10 november rapporten mee naar huis
11 november Sint Maarten
week 46
rapportgesprekken
14 november herfstwandeling groep 1 en 2
18 november aankomst Sinterklaas in het land
30 november pietengym
30 november open dag
5 december sinterklaasfeest op school (12u
vrij)

Facebook
Wist u dat?
Wij op onze facebookpagina
regelmatig activiteiten
plaatsen?
Like ons op facebook!

