
NIEUWSBRIEF
O k t o b e r  2 0 2 0

AGENDA
 16 oktober
19 t/m 23 oktober
29 en 30 oktober
12 november

DIRECTIENIEUWS
C o n t a c t  v e r m i j d e n

Wij realiseren ons dat jullie als ouders het contact met de
leerkrachten en het niet of nauwelijks in de school komen
als zwaar ervaren. Teamleden ervaren dit ook als moeilijk.
Om allemaal gezond en op de been te blijven is het belangrijk
dat wij contacten zoveel mogelijk vermijden. Hoe moeilijk
ook, wij vragen nogmaals begrip hiervoor.
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Voorstelling OB-4, MB-4, BB-4 (zonder ouders)
Herfstvakantie
Schoolfoto
Nieuwsbrief

Voor wat betreft extra lessen, deels betaald uit de vrijwillige
ouderbijdrage, hebben wij voor deze periode gekozen voor
schaken en techniek. Alle kinderen (behalve kleuters die hier
nog niet aan toe zijn) zullen om de week een uur lang
schaakles krijgen. De technieklessen zullen in kleine groepen
aan alle kinderen worden gegeven.

E x t r a  i n f o r m a t i e

Tot de herfstvakantie hebben alle leerkrachten eraan
gewerkt om van de klas een groep te maken. Alle kinderen
zijn inmiddels gewend en hebben elkaar leren kennen. Veel
ouders van groep 3 en groep 6 hebben gehoor gegeven aan
de uitnodiging om kennis te maken met de nieuwe
leerkracht. Vanaf nu gaan de leerkrachten u vaker
informeren over wat er in de klas geleerd wordt. Zo hopen
wij dat u, nu de maatregelen eerder strenger dan losser
worden, een indruk hebt van wat kinderen zoal doen op
een schooldag. Dit wordt aangevuld met Bordfolio zodat
kinderen gemaakt werk met u kunnen delen.

S c h o o l f o t o g r a a f

Op donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober komt de
schoolfotograaf. Ook dit jaar worden de foto’s gemaakt door
Kannegieter Schoolfotografie. Vanwege alle corona-
maatregelen worden er alleen portretfoto's van kinderen
gemaakt. Hiermee worden ook de groepsfoto's samengesteld.
Op de achtergrond van de groepsfoto met alle portretjes zie je
dan ons schoolgebouw. De broer/zus foto's worden niet
gemaakt. De planning waarop wordt aangegeven op welke
dag de groep van uw zoon/dochter op de foto gaat, volgt na de
herfstvakantie.

S c h a k e n  e n  t e c h n i e k



BOUWENNIEUWS
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Vanaf nu gaan de leerkrachten u vaker

informeren over wat er in de klas geleerd

wordt.

De kinderen van groep 8 zijn naar de bibliotheek geweest
om naar een schrijversbezoek te gaan. Ze hebben
kennisgemaakt met Linda Dielemans. Ze heeft verteld over
archeologie. De kinderen vonden het interessant. In het
jeugdjournaal stond het item ‘schoolbibliotheek’ centraal.
Iedere school zou een bibliotheek moeten hebben om het
lezen te stimuleren. Gelukkig hebben wij een mooie
mediatheek! Wat opvalt is dat veel kinderen in de
bovenbouw het lezen leuk vinden.  Naast ‘gewone’
leesboeken zijn er ook moppenboekjes, stripboeken en
informatieboeken in de Kinderboekenweek aangeschaft.
Kinderen hebben de neiging regelmatig hetzelfde soort boek
te lezen. In de bovenbouw wordt gestimuleerd om steeds
andere soorten boeken te lezen. Zo worden kinderen
voorbereid op de ‘verplichte’ leesboeken op de middelbare
school. Na de herfstvakantie krijgt groep 8 huiswerk. De
kinderen leren verschillende manieren van leren leren. De
eerste manier van leren leren, zal het samenvatten van een
tekst zijn.

Nu het steeds donkerder wordt, verzoeken wij alle ouders
om goed op te letten bij het brengen en halen van de
kinderen. De oversteek bij de achterwei levert, vooral bij
regen, gevaarlijke situaties op, omdat ouders pal voor het
hek kinderen laten uitstappen. Laten we er met elkaar aan
denken, dat we de in- en uitgangen zo veilig mogelijk
houden.

groepen naar huis te sturen en dat komt, omdat ouders goed
meedenken en verantwoordelijk handelen. Wij willen u
nogmaals vragen om na de vakantie door te gaan met het
thuishouden van uw kind als het verkouden is. Dit helpt ons
om onnodig testen en daardoor uitval van leerkrachten te
voorkomen. Steeds meer ouders worden positief getest,
maak daar melding van aan ons en neem voor uzelf en uw
kind(eren) de quarantaine tijd in acht.   

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie.

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e  e n  Y v o n n e

B o v e n b o u w

L e t  o p  v e i l i g h e i d

G e z o n d  b l i j v e n

Nu de coronabesmettingen alleen maar toenemen willen wij
er ook na de herfstvakantie voor zorgen dat het team gezond
blijft. Het is ons gelukt om tot de herfstvakantie geen 

M i d d e n b o u w

heel fijn zijn als de 5e groepers de tafels en de 4e groepers het
klokkijken spelenderwijs thuis oefenen. Tijdens de tuin-
lessen hebben wij een aantal bomen op het plein bekeken en
geleerd welke bomen dit zijn. Het zou leuk zijn als de
kinderen in de herfstvakantie een aantal (herfst)bladeren
kunnen verzamelen en deze thuis drogen, zodat wij ons
eigen herbarium kunnen maken.

In de middenbouw zijn we de afgelopen periode hard bezig
geweest met ons thema ‘Sterren en de sterrenbeelden’. Er
zijn prachtige werkjes gemaakt, muurkranten gepresenteerd
en verhalen verteld. De 3e groepers zijn al aardig gewend,
het aanleren van de letters gaat goed. Vrijdag krijgen zij een
overzicht mee van wat zij thuis kunnen oefenen. Het zou 

O n d e r b o u w

Deze eerste periode stond in de onderbouw het thema jungle
centraal. De kinderen hebben van alles geleerd over de jungle,
onder andere over de dieren die er leven. Ook is er aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek (thema geschiedenis). Wij
hebben het vooral gehad over de dino’s. Om te kijken
wanneer de dino’s nou eigenlijk leefden, is ook het ontstaan
van de aarde behandeld.  Na de herfstvakantie is het nieuwe
thema herfst en verkeer. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken
aan trekvogels en het verspreiden (reizen) van zaden. 

Nieuw dit schooljaar is dat de kinderen minimaal drie keer
per week gymles krijgen. Een keer per week op vrijdag geeft
de vakleerkracht gymles in de grote gymzaal. Op die dag
hebben de kinderen hun gymkleding en gymschoenen nodig.
De andere keren krijgen de kinderen gymles van hun eigen
groepsleerkracht. Voor deze gymlessen hebben de kinderen
alleen gymschoenen nodig. De gymschoenen worden in een
grote bak bewaard door de groepsleerkracht. Het is daarom
handig als u de naam van uw kind op of in de gymschoenen
schrijft. Omdat sommige kinderen ook dezelfde sloffen, jas,
tas, broodtrommel of beker hebben is het fijn als u deze
voorwerpen ook voorziet van de naam van uw kind!



In de onderbouw hebben de kinderen uit OB-1 en OB-3
‘gebouwd’ met gekleurde vierkantjes van papier en ze
maakten daar met lijm een eigen bouwwerkje van op grijs
papier. De leerlingen uit OB-2 en OB-4 maakten een
vlinderwerk met wasco en vouwblaadjes.  

Tekenlessen in de groep: 
In de middenbouw staat het thema ‘heelal’ centraal en
kinderen uit MB-1 en MB-3 hebben met pastelkrijt op zwart
papier een prachtige planeten nevel gemaakt met planeten en
raket. MB-2 en MB-4 spiegelden in tweetallen een kasteel met
kleurpotlood, dat was nog best lastig!  In de bovenbouw zijn
onder andere spookkastelen gemaakt met houtskool, met een
knipoog naar Halloween.  

Workshops: 
Voor de middenbouw was er een workshop ‘herfst’ waarin ze
leerden hoe je een echte paddenstoel kunt tekenen. We
gebruikten wasco en ecoline en gelukkig ook onze fantasie.  In
de bovenbouw konden de kinderen kiezen uit een workshop
sokpoppen maken en werken met karton.  

PS Als jullie thuis vrolijke sokken hebben die versleten zijn (of
een van de twee) zou ik ze graag voor de tehatex bewaren,
dan kunnen we dit schooljaar nog een keer deze workshop
houden.

Zoals ook al vermeld onder Directienieuws beginnen we na de vakantie met schaken. Een keer in de twee weken heeft iedere
leerling een les schaken met zijn/haar eigen groep. Tussen deze schaaklessen kunnen leerlingen op de computer door met de
schaken. De lessen worden gegeven door Rick Lahaye. Zie hieronder de tekst die hij voor de kinderen heeft gemaakt.      

Bericht van de schaakdocent 
Na de herfstvakantie beginnen we met schaakles op school. Meester Rick heeft er veel zin in! Vind je het leuk om samen met
papa, mama, opa of oma te leren, dan kunnen ze altijd gezellig meedoen. Geniet van de herfstvakantie en tot snel!

1. Hoe werkt schaken? De basis kan hier geoefend worden: https://lichess.org/learn#/. Verder is ChessMatec ook leuk:

https://www.youtube.com/watch?v=pugBGHyrPz0. Via de App store bestaat een gratis versie.   

2. Kijk de video in de bijlage met meester Rick zelf en neem alles door via: https://lichess.org/study/Y2QFPu0K  
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TEHATEX 

M a r i e k e

De kinderen uit de onderbouw krijgen minimaal

3x per week gymles.

SCHAKEN



MOESTUIN
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Dankzij onze mooie mediatheek is lezen
op onze school al populair!

De bovenbouw gaat de komende weken een herbarium
maken. Zo leren ze meteen welke bomen er allemaal op het
achterweitje staan en welke vruchten of noten daaraan
groeien. Al zoekend naar de mooiste bladeren, kom je ook de
mooiste paddenstoelen tegen (zie op de foto een mooie gele
zwam). Ook hebben we de zaden geschoond die de afgelopen
tijd in de moestuin en het voorweitje zijn verzameld: van
goudsbloem, judaspenning met hele mooie zaaddozen,
paarse morgenster, afrikaantje, stokrozen, papaver en
peterselie. We zijn al een tijd op zoek naar iemand die een
muurtje kan metselen in de moestuin. Ken je iemand die dat
kan, of kun je dat zelf, stuur dan even een mailtje aan

tuinjuf@enms.nl.

A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Op het journaal deze week is er veel aandacht rondom lezen. Het gaat niet zo goed in Nederland met het lezen en
men wil dit op scholen populairder gaan maken. Er zou op iedere school een eigen schoolbieb moeten komen met
eigentijds leuke en nieuwe boeken. Hierdoor wordt het leesplezier en de leesvaardigheid vergroot. Wat boffen wij
toch, dat we al zover zijn op onze school!   

Lezen, lezen, en nog eens lezen is de oplossing om het leesniveau omhoog te krijgen. Lezen moet als een heerlijke
bezigheid gezien worden. Alleen of samen. Via boeken doe je ervaring op met het leven en de wereld om je heen. Je
leert via boeken hoe je in bepaalde situaties moet reageren en wat je moet doen. Het is goed voor de algemene
ontwikkeling en de sociale contacten. Technisch lezen en spelling zal verbeterd worden en de woordenschat wordt
vergroot.  



Afgelopen week hebben we de Kinderboekenweek gehad. Het
feest van de boeken noemen we dat. Het is een uitgelezen
moment om met de kinderen de boeken in te duiken en
enthousiast te krijgen of te houden om te lezen! Volgens mij is
dat best aardig gelukt. We hadden een gezellige opening in de
hal door dansende kinderen uit de bovenbouw op het kinderen
voor kinderen lied ‘En Toen’. 

De boekenmarkt is door de hele school bezocht met groepjes
kinderen. De bovenbouwleerlingen haalden een kind uit de
onderbouw op en voelden zich enorm verantwoordelijk. Samen
boekjes uitzoeken, eruit voorlezen, het afrekenen en weer terug
naar de klas. Mooi om te zien. Er hing een gezellige sfeer. En de
opbrengst is enorm, maar liefst 489,50 euro! Ik krijg van de
kinderen al veel tips binnen voor nieuwe boeken! Daar ga ik
mee aan de slag. En er komt onder andere een aanvulling op de
geschiedenis lijn voor de middenbouw.   

Het schrijversbezoek van Linda Dielemans was enorm leuk en
leerzaam. Wat een inspirerende vrouw. We hingen aan haar
lippen. En bij de vraag wie haar boek(en) zou willen lezen zag ik
overal vingers!
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A s t r i d

Boekenpluim voor de onderbouw:  

Alfabet door Charlotte Dematons.  Echt een pareltje van een boek! 

Beschrijving: B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de bloemetjesbank een
broccoli in bikini hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt. T is van tandarts – een teckel – die met een tang een tand trekt van een
tyrannosaurus rex terwijl zijn toegewijde tandartsassistent – een tapir – toekijkt. Alle letters van het alfabet en hun oneindige
mogelijkheden vind je in dit prachtige boek vol verrassende vondsten. Iedere pagina is een weergaloos zoek- en ontdekfeest.   

Boekenpluim voor de middenbouw: 

De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre door Marte Jongbloed 

Beschrijving: De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre is het derde en laatste deel over de avonturen Herre. Eerder verschenen
De (niet zo) rampzalige avonturen van Herre, dat getipt is door de Nederlandse Kinderjury en bekroond is met de Pluim van de
Senaat, en De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre. Herres vader, Otis, en meneer Teunissen zijn teruggekeerd van de
Noordpool. Alles is weer normaal. Maar niet voor lang. Meneer Teunissen vertrekt naar het Amazonegebied, waar mevrouw
Teunissen tijdens een geheime missie spoorloos is verdwenen. Otis volgt hem met zijn nieuwste uitvinding: de continent-crosser,
waarmee hij kan varen, rijden, vliegen en graven. Wanneer Herres moeder weer last krijgt van haar oude overbezorgdheid, besluit
Herre samen met Mint zijn vader achterna te gaan. Daar hoort hij voor het eerst over de geheime Stad van het Tijdige Einde en
ontdekt hij eindelijk wie de mysterieuze meneer Teunissen is… 

Boekenpluim voor de bovenbouw:  

Piratenzoon door Rob Ruggenmerg. Groep 7 en 8  

Beschrijving: Zain groeit op in een harem in Marokko, als zoon van een Marokkaanse piraat en een Nederlandse moeder. Hij wordt
gevangengenomen door Spanjaarden en moet als slaaf gaan werken op een oorlogsschip. Het leven aan boord is keihard maar Zain
hoopt dat zijn vader hem vrij zal kopen. Dan vaart Zains schip naar Zeeland om te vechten tegen de opstandelingen daar. Een
levensgevaarlijke tocht. Hoe kan Zain ontsnappen?


