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AGENDA
8 oktober
12 oktober
12 oktober
13 oktober
13 oktober
14 oktober
17 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
24 t/m 28 oktober
3 november
10 november

DIRECTIENIEUWS
V e e l  a c t i v i t e i t e n

Nog even te gaan en dan is het alweer herfstvakantie. Op
dit ogenblik bruist de school van de activiteiten. De
Kinderboekenweek is op spectaculaire wijze geopend en er
was een juffen en meesterdag. Er zijn veel ouders die zich
hebben opgegeven om te helpen in de tuin en ook voor de
montessori oudercursus zijn veel aanmeldingen.
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Tuinochtend (9.30-12.30)
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Ophaalmoment in de klas onderbouw (12.00 uur)
Sportdag onderbouw
Ophaalmoment in de klas middenbouw (14.30 uur)
Ophaalmoment in de klas bovenbouw (14.30 uur)
Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Museum onder- en bovenbouw (11.45-12.15 uur)
Museum middenbouw (14.15-14.45 uur)
Montessori ouderavond 2 (19.00-20.30 uur)
Culturele Spelen
Herfstvakantie
Opa en oma dag (middenbouw)
Montessori ouderavond 3 (19.00-20.30 uur) / Nieuwsbrief

Op dit moment bereiden alle kinderen zich voor om jullie
als ouders in de klassen te ontvangen. Alle klassen richten
een museum in waarin kinderen het gemaakte werk
tonen. In bovenstaande agenda kunt u zien wanneer welke
bouw aan de beurt is.

M u s e u m  i n  d e  k l a s
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Tijdens de ophaaldagen zijn jullie als ouders

welkom in de klas. 

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

O p h a a l d a g  i n  d e  k l a s

Tijdens de ophaaldagen zijn jullie als ouders welkom in de
klas. De deuren gaan die dagen een kwartier eerder open,
zodat er wat tijd is om bij de kinderen in de klas te kijken
en de teamleden te ontmoeten. 

Voor de onderbouw is de ophaaldag op 12 oktober, voor 
de middenbouw op 13 oktober en de voor bovenbouw op
14 oktober.

Er wordt ook een opa en oma dag georganiseerd. Als eerste is
op 3 november de middenbouw aan de beurt. Opa's en oma's
van kinderen uit de middenbouw zijn om 14.00 uur welkom
om een kijkje te nemen in de klas, buiten en tijdens de
gymles. De onder- en bovenbouw volgen later dit schooljaar.

M o n t e s s o r i  C a f é

Op 12 oktober is er van 8.30 tot 9.30 uur weer Montessori
Café. Op deze ochtend is er tijd voor ontmoeting en geeft
Nicoline uitleg over de geometrie lijn. 

O p a  e n  o m a  d a g

BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

Wat een leuke, actieve en gezellige weken hebben wij achter de rug. Vorige week begonnen we met het schoolreisje naar
Blijdorp. Ondanks het slechte weer hebben we met z'n allen genoten van de ijsberen, giraffen, apen en alle andere dieren.
Gelukkig waren er ook een aantal warme binnenverblijven zodat we af en toe naar binnen konden om op te warmen. De
kinderen zijn op hun allercharmantst op de foto gegaan, wat een groepen vol schatjes. 

Verder hebben we de opening van de kinderboekenweek en de juffendag gehad. Op deze dag hebben we onder leiding van
Freek Vonk gewerkt aan groepsvorming door een kijkje te nemen in de onderwaterwereld. Hier hebben we leuke weetjes van
geleerd. Wisten jullie bijvoorbeeld dat de zeekoe zich in het water laat afdalen door een scheet te laten? We hebben het gehad
over eigenschappen die de groep versterken, zowel bij onderwaterdieren als bij ons in de klas. We hebben gekeken welke
eigenschappen wij in de klas allemaal hebben en welke we 'nodig' hebben voor een fijne groepsdynamiek.

Ook wordt er in deze periode hard gewerkt aan het kosmische thema ‘De aarde’. Zo wordt de opbouw van een vulkaan
onderzocht en zijn we aan het woordbenoemen met zinnen over de planeten. Er worden mooie kunstwerken en informatieve
werkjes gemaakt voor het museum op woensdag 19 oktober. De kinderen kijken er al naar uit om dit aan jullie te presenteren.
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 Na elke pauze lezen de kinderen in hun eigen

boek of ze lezen samen met een maatje. 

De afgelopen weken is er gewerkt aan het thema klimaat en de aarde. Wij zijn bezig geweest met veel verschillende aspecten,
waaronder de seizoenen, het weer, vulkanen en afval. Verder hebben we deze periode allemaal geholpen in de schooltuin. Hier
hebben wij veel geleerd van onze tuinjuf. Daarnaast hebben wij ook verschillende lessen van meester Paul gehad: muziek,
tehatex en timmeren. Ook zijn we vorige week op schoolreis geweest naar de dierentuin. Dit was ondanks het slechte weer een
groot succes!  Deze week is de kinderenboekenweek van start gegaan. Het thema van dit jaar is gi-ga-groen. Wij kijken er naar uit
om er feestelijke leesweek van te maken!

M i d d e n b o u w

O n d e r b o u w

We zijn alweer zes weken met elkaar op weg. Wat gaat het
goed in de groepen! De oudere kinderen helpen de jongste
kinderen. De regels en routines zijn ingesleten en ook aan 
de nieuwe methode voor spelling en taal (Staal) zijn we
helemaal gewend. De kinderen van de groepen drie kennen
al heel veel letters (i, e, k, m, s, p, r, v, n, t, aa, ee) en kunnen
steeds meer woorden lezen. 

Ook hebben we een natte, koude, maar geweldig leuke
schoolreis naar Blijdorp achter de rug en hadden we
woensdag 5 oktober de aftrap van de Kinderboekenweek. 
De projecten voor het kosmische thema Onze Aarde krijgen
steeds meer vorm. Hierin werken de kinderen niet alleen
inhoudelijk aan het thema, maar leren ze binnen het groepje
ook met elkaar samenwerken. 

In de middenbouw wordt veel aandacht besteed aan
technisch en begrijpend lezen. Na elke pauze lezen de
kinderen in hun eigen boek of ze lezen samen met een
maatje. De kinderen van groep 3 lezen in kleine groepjes. 
De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om ook het
lezen thuis te bevorderen. Zoek een mooi boek uit samen
met je kind, of word gratis lid van de bibliotheek

www.bibliotheek.nl.

http://www.bibliotheek.nl/
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De kinderen hebben veel oog voor elkaar en spelen

goed en gezellig samen.

Zo, we zijn weer helemaal gewend aan het gymmen in de
grote gymzaal. Aan de wandeling er naartoe, het omkleden
in de kleedkamer, de trap af lopen naar de gymzaal, en
dan… wow, wat is het groot en wat staat het vol met een
materialen om lekker mee te spelen! We hebben bij gym al
geoefend met de potloodsprong, schommelen, het tikspel
‘vos en de konijnen’, voetballen, trampoline springen,
touwzwaaien, de loopladder, kruipen door de tunnel en
nog veel meer! Op donderdag 13 oktober heeft de
onderbouw een sportdag. Net als vorig jaar wordt er een
clinic georganiseerd bij een korfbalvereniging. 

GYM

P a u l i e n

M o n t e s s o r i a a n s  g y m m e n

Op donderdag en vrijdag hebben we bij de montessorigym
gewerkt aan individuele basketbalvaardigheden,
ringzwaaien, trucjes in de stille ringen, touwspringen en
verschillende vormen van de wendsprong. Inmiddels zijn
we het tweede blok gestart en aan het freerunnen!

De naschoolse sportcursussen zijn weer begonnen! Op de
woensdag wordt er gepadeld bij DunaMar, op donderdag
korfbalt de middenbouw in de gymzaal en op vrijdag is er
hockey voor de midden- en bovenbouw. Wat is het gezellig
en wat wordt er fanatiek gesport! Na de herfstvakantie
start op dinsdagmiddag het skiën en snowboarden bij De
Uithof. Heeft u uw kind hiervoor opgegeven? Dan
ontvangt u in de week van 17 oktober een mail met de
laatste informatie.

N a s c h o o l s e  s p o r t

MOESTUIN
De meidoornbessen hingen er nog allemaal. De vlierbessen
waren ook al op. De bessen van de kornoelje en het
krentenboompje waren al een tijdje geleden allemaal
opgegeten. Eikels en de helikoptertjes van de esdoorn zijn
ook leuk om mee te spelen. De vogels eten ze natuurlijk ook
op. Gelukkig is er genoeg te eten voor de vogels en
eekhoorns in onze tuin. Vooral de esdoorn heeft dit jaar
wel heel veel zaad geproduceerd!

A n o u k

O n d e r b o u w

M i d d e n b o u w

De eerste periode hebben we balsport gedaan. Het is leuk
om te zien hoe onze middenbouw dit oppakt! Totaal niet
bang voor de bal: iedereen durft met echte basketballen te
gooien en vangen. Ook hebben we geoefend met vrijlopen:
iedereen weet nu hoe je een vrij plekje op moet zoeken en
hoe je  kunt laten zien dat je de bal wilt hebben. De
kinderen hebben veel oog voor elkaar en spelen goed en
gezellig samen.

B o v e n b o u w

Eind augustus/begin september was het nog heerlijk weer
en hebben we nog een paar keer buiten kunnen gymmen.

Inmiddels zijn we naar binnen verplaatst. We hebben met
alle klassen fanatiek gebasketbald op groot veld, waarbij
sommige leerlingen zelfs het spel begeleid hebben als
scheidsrechter. Dat ging super goed!

De herfst is begonnen en gelukkig heeft het eindelijk
geregend. We zijn met de middenbouw in de moestuin en
op het achterweitje aan het werk. We kijken wat er bloeit
in de moestuin en wat er eetbaar is. Op het achterweitje
spelen de kinderen in de pauzes. Daarbij kijken ze meestal
niet omhoog. Tijdens de tuinles leren de kinderen bomen
herkennen en kijken ze hoe groot ze zijn. Tot hoever lopen
de wortels van de kastanjeboom? Welke vruchten of noten
hangen er aan de boom? De lijsterbessen waren al bijna
allemaal opgegeten. Die zijn populair bij merels en lijsters. 



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Machtige min, geschreven door Melissa Castrillon 
Dit boek vertelt het verhaal van een klein meisje op zoek naar een groots avontuur.
Wanneer Min onverwachts de dieren in de tuin moet redden van een monster, leert ze
hoe moedig ze eigenlijk is. En daar heeft grootte niets mee te maken. De
dierentekeningen zijn echt betoverend.

.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
De trollen van Leif, geschreven door Pieter Koolwijk
Dit is een verhaal vol stoere Vikingen, verstopte trollen en valse liedjes. Ravna (8) is
ijzersterk, net als de andere Vikingen in het dorp. Haar broer Leif (11) is heel anders. Hij
is een slapjanus, die zegt dat hij voor onzichtbare trollen zorgt. Wat heb je dáár nou aan
als je dorp wordt aangevallen?! Nou, meer dan je denkt.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De magie van de verboden toren, geschreven door Ben Guterson
Deze schrijver houdt van magie en raadsels. Als je fan bent van zijn Winterhuishotel-
trilogie dan spreekt dit boek je ook zeker aan. Een verboden toren, een oude legende, een
magische spreuk en één jongen die het mysterie kan oplossen…
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NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Met het Gi-Ga-groen lied zijn we met elkaar de start van de Kinderboekenweek feestelijk begonnen! Op de
boekenmarkt hing een gezellige en gemoedelijke sfeer. Zo mooi om te zien hoe bovenbouw kinderen zich
ontfermden over de onderbouw kinderen. Samen onderweg naar de markt, boekjes uitzoeken, eruit voorlezen
en de hulp bij het afrekenen. Lezende kinderen in de gang, mediatheek en klas. De komende dagen zijn er nog
veel leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek op school, maar ook bij jullie in de buurt. Veel
boekenwinkels zoals Alice in Wonderland, Van Stockum en Paagman hebben allerlei activiteiten. Kijk hiervoor
op de site. Toegang is gratis, maar wel graag aanmelden.

De opbrengst van de boekenmarkt was echt enorm! We hebben 770 euro opgehaald! 

De opbrengst komt ten goede aan de mediatheek.

A s t r i d

CULTUUR
Dit jaar staat er voor alle bouwen weer een
theatervoorstelling op het programma. De leerlingen
worden met de bus naar het theater gebracht, waar zij
zullen kijken naar een voorstelling. Voor de onderbouw is
dat dit jaar ‘Hé, wie zit er op de wc?’ op 14 maart. De
middenbouw gaat op 19 januari naar de voorstelling ‘De
kleurendief (zonder kleuren geen geluk)’ en de bovenbouw
zal op 14 november gaan kijken naar de voorstelling ‘Ik ben
Vincent en ik ben niet bang’. 

Hiernaast hebben wij op 21 oktober de Culturele Spelen.
Dit is een hele dag vol met workshops en culturele
activiteiten voor de kinderen. 

Ook gaan wij dit jaar van start met het cultuurpaspoort.
Hierin schrijven de kinderen op wat ze op school op
cultureel gebied hebben meegemaakt en wat hun
bevindingen hiervan zijn. Aan het einde van hun
schoolcarrière hebben ze dan een mooi overzicht van hun
ontwikkeling op cultureel gebied. 

N i e l s

De opbrengst van de boekenmarkt was echt enorm!

We hebben 770 euro opgehaald! 


