U bent van harte welkom in de ouderkamer!
Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag
Met vriendelijke groet,
oudercontactmedewerker juf Zeynep

Nieuwsbrief oktober 2017
Kinderboekenweek
Van 4 tot 15 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Het thema is dit jaar: 'gruwelijk eng'. Op woensdag 4
oktober openen we de Kinderboekenweek feestelijk
op het plein. De kinderen mogen die dag verkleed in
het thema naar school komen (eng of als
kinderboekenfiguur). Bijpassende wapens zien we
liever niet op school. Verder is er dit jaar ook weer
een gouden- en zilveren griffel voor de mooiste
tekening! De uitreiking zal plaats vinden met de
kinderen tijdens de afsluiting op 11 oktober. Tijdens
de Kinderboekenweek zijn ook buiten school diverse
activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld in de
bibliotheek. De gehele agenda vindt u op
https://www.oba.nl/agenda.208172.html
Veel leesplezier!
Klassenouders
Iedere leerkracht heeft naar aanleiding van de
inschrijving een of meerdere klassenouders
aangesteld. Wat fijn dat deze ouders klaar willen
staan dit schooljaar voor onze leerkrachten!
De volgende ouders zijn de klassenouders:
Groep 1: Hatice (moeder van Gul Neva en Mehmet
Akif)
Groep 2: Patricia (moeder van Aziz)
Groep 3: Serina (moeder van Winaisha)
Anja (moeder van Yakob)
Groep 4: Brigitte (moeder van Tynairah)
Karin (moeder van Patrick)
Groep 5: Yara (moeder van Devran)
Groep 6: Fatima (moeder van Safouan)
Nieuws uit de ouderkamer
Donderdag 28 september om 8.30 knutselden wij
voor de Kinderboekenweek in de ouderkamer. Onze
kunstwerken gaan we gebruiken om de school te
versieren.
Op vrijdag 29 september kwam de Voorleesexpress
een voorlichting in de ouderkamer geven om 8:30.
Zij hebben uitgelegd wat zij zowel voor u als ouder
als voor uw kind (tot 8 jaar) kunnen betekenen.
Wanneer u interesse heeft, kunt u zich aanmelden en
komen zij 20 weken lang bij u voorlezen. Op
donderdag 19 oktober om 8:30 is er een voorlichting
over de opschoondag ‘zwerfvuil, mens en dier’ in uw
wijk door de stadsecoloog.
Vrijdag 20 oktober zal er een voorlichting worden
gegeven door fysiotherapeute Miriame Hoebe. Zij
kan al uw vragen beantwoorden omtrent motoriek en
fysio bij kinderen, wanneer en waarom.

Nieuws uit de groepen
Groep 1
In groep 1 zijn wij volop bezig met het thema eten
en drinken. Bij ons in de klas kun je boodschappen
doen in de supermarkt ‘Cosmicus’ en
kan je lekker dineren in ons
restaurantje. Wij ontdekken de
smaken zoet, zuur en zout aan de
ontdektafel. En leren een lied over
fruit. Binnenkort mogen wij
langsgaan bij een echte supermarkt!
Het zou leuk zijn als ouders met ons mee zouden
gaan. Wij hebben er zin in!
Veel liefs, groep 1.
Groep 2
In groep 2 wordt er al hard gewerkt en geleerd. Zo
zijn wij druk bezig met het oefenen van het veters
strikken. Ook oefenen wij al klanken en krijgen wij
het klankenkoffertje mee naar huis om materialen in
te stoppen die passen bij de klank. Momenteel leren
wij de klank K. Op maandag en dinsdag hebben wij
nog een juf in de klas! Juf Bouchra loopt stage bij
ons en zal samen met juf Melek op de maandagen en
dinsdagen voor de klas staan. Aanstaande dinsdag
staat er een uitje op de planning: wij zullen met de
kinderen naar de supermarkt gaan voor een
rondleiding.
Veel liefs van de juffen en kinderen uit groep 2
Groep 3
De eerste schoolweken
zitten er alweer op, en
dat geldt natuurlijk ook
voor groep 3. Wat
hebben de kinderen in groep 3 hard gewerkt. Het
was in het begin wel even wennen dat je opeens een
eigen tafel hebt met laatjes en schrijfspullen. Deze
tafel heb je dan ook niet voor niks, want er moet
hard gewerkt worden in groep 3. Tot nu toe hebben
de kinderen al 9 letters geleerd, namelijk de: i, k, m,
s, v, e, r, aa en de p. Naast taal en lezen hebben we
de afgelopen weken ook veel gerekend. We hebben
veel gewerkt met coöperatieve werkvormen
waardoor we veel van elkaar geleerd hebben. Wij
kunnen nu al tellen tot 20 en dit aangeven op de
getallenlijn, ook kunnen wij aangeven wat meer,
minder en evenveel is. Deze knappe kinderen in
groep 3 kunnen na deze weken al woorden en zinnen
lezen en heel goed zelfstandig aan het werk. Niet
alleen de juf is trots op hun maar ik denk dat de
papa’s en mama’s ook heel trots op deze kanjers
kunnen zijn!
Groetjes groep 3

Groep 4
Wat kunnen de kinderen van groep 4 hard werken!
Na een paar weken zijn ze helemaal gewend aan alle
nieuwe vakken en hebben ze al heel veel geleerd.
Tussendoor doen we veel spelletjes zodat we ons
daarna weer goed kunnen concentreren. Het spel
'Standbeelden' en 'Levend memory' zijn op dit
moment favoriet. Met zulke harde werkers moet het
wel een goed schooljaar worden.
Groetjes van juf Charlotte en groep 4
Groep 5
5.
Achter de schermen
waren de
voorbereidingen voor
burendag in volle gang.
Groep 4 en 5 hebben de
uitnodigingen voor
burendag rondgebracht bij de huizen in de buurt.
Vervolgens hebben de kinderen op de dag zelf in de
ochtend verse koekjes gebakken voor de buren die in
de middag op onze school een kopje thee of koffie
kwamen drinken en een rondleiding kregen. Er is
hard gewerkt om de koekjes mooie vormpjes te
geven en hopelijk smaakten de koekjes lekker.
Groetjes van juf Monica en de kinderen van groep 5.
Groep 6/7
In verband met de Burendag van zaterdag 23
september, hebben wij op vrijdag 22 september
Burendag gevierd op school. Alle kinderen hadden
hun eigen buren uitgenodigd. De kinderen uit groep
6 en 7 mochten deze middag de gastvrouwen en
gastheren zijn. Wat was dat een leuke ervaring!
Eerst hebben ze de buren verwelkomd en thee, koffie
en koekjes uitgedeeld. De koekjes waren dezelfde
dag nog vers gemaakt door kinderen van groep 4 en
5. Daarna mochten ze de buren in tweetallen een
rondleiding geven door de school.
En als afsluiting kregen alle
buren nog een korte
presentatie over de school
van de directeur.
Het was een geslaagde dag!
Als je benieuwd bent naar
het belang van Burendag,
mag je het aan één van de
kinderen uit groep 6 of 7
vragen. Die kunnen er heel
veel over vertellen.
Groetjes de juf en kinderen uit groep 6/7
Vertrouwenspersoon
Juf Monica (groep 5) is de vertrouwenspersoon bij
ons op school. U en uw kind kunnen bij haar terecht
voor vertrouwenszaken die u wilt bespreke
Ophalen van leerlingen
Bij ons op school zijn wij gewend dat de leerlingen
bij de klassendeur worden opgehaald. Dit zal vanaf
maandag 2 oktober voor groep 6/7 veranderen.
De kinderen van groep 6 en 7 zullen om 15.00 uur
samen met de leerkracht naar buitengaan. Vanaf
daar mogen ze opgehaald worden.

De kinderen die om 15.10 nog niet zijn opgehaald
gaan weer samen met de leerkracht naar het
klaslokaal.
Brief ouderbijdrage
De brief van de ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
is al enige dagen geleden aan u overhandigd. Kunt u
deze zo spoedig mogelijk bij de leerkracht inleveren,
zodat wij de betalingen kunnen voorbereiden en het
overzicht kunnen afmaken?
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 twee open dagen, namelijk: 6
oktober van 9 uur tot 11 uur en 19 oktober van 17
uur tot 19 uur.
Thema informatieavond
Graag willen wij u uitnodigen om op donderdag 19
oktober een thema informatieavond bij te wonen
over ‘kanjertraining’, een proces waar wij als school
mee bezig zijn. Deze avond zal plaatsvinden van 19
uur tot 21 uur.
Facebook
Wist u dat?
Wij op onze facebookpagina
regelmatig activiteiten
plaatsen?
Like ons op facebook!
Jarigen
Wij feliciteren eerst nog Jemarley uit groep 4 met
zijn verjaardag van vorige maand! Hopelijk heb je
een fijne verjaardag gehad!
Deze maand feliciteren wij verder:
5 oktober
7 oktober
13 oktober
14 oktober
16 oktober
17 oktober
17 oktober
27 oktober
30 oktober

Pasthana
Joy
Ecrin Sena
Beyza
Sabrin
Zohair
Mathew
Adam
Ziva

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

7
5
3
4
3
3
6
4
4

Een hele fijne verjaardag!

Belangrijke data
4 oktober
start Kinderboekenweek
5 oktober
leerkrachten staken, school dicht
6 oktober
open ochtend (9u tot 11u)
12 oktober
studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
13 oktober
studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
19 oktober
open middag (17u tot 19u)
19 oktober
thema informatieavond voor ouders
21 t/m 29 oktober
herfstvakantie

