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Algemeen
Van de directie

Kalender
5 okt.;
NIO voor groep 8
6 okt.;
Start
kinderboekenweek
7 okt.;
Schoolfotograaf
15 okt.;
Afsluiting
Kinderboekenweek
18 t/m 24 okt.;
herfstvakantie
25 okt.;
Studiedag, kinderen
vrij

Vignet gezonde school
Ons vignet “Gezonde voeding” is weer
verlengd. We Zijn trots dat we dit met u
kunnen delen.

Vanuit de MR
Wist u dat juf Karin, juf Angela, Gladys en Dave onze
medezeggenschapsraad is? In de volgende nieuwsbrief
zullen zij u meer vertellen over hun taken.

Van schoolmelk tot EU Schoolfruit
Vanaf 15 november mogen we weer
meedoen met schoolfruit. Dit betekent dat
de kinderen weer 3x per week fruit van
school krijgen.
Ook krijgen we dit schooljaar 20 weken
schoolmelk. Dit start ook in november.
Zodra wij u meer kunnen vertellen hoort u
dit van ons.
Halen en brengen van uw kind(eren)
Helaas merken we dat het steeds drukker
wordt in de straat. Veel kinderen worden
met de auto gebracht. Wilt u bij het halen
en brengen wel even de tijd nemen om uw
auto te parkeren. Midden op de weg staan
belemmert andere ouders om door te
rijden. Vanaf maandag wordt er ook gestart
met het renoveren van de woningen in de
Noormannenstraat, dit betekent nog meer
verkeer door de straten.

Heeft u een vraag dan kunt u ze natuurlijk altijd even
aanspreken.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2

Ons thema De Ruimte leeft bij onze kleuters. Er
worden brieven geschreven en tekeningen gemaakt
voor het ruimtewezen Zsa Zsa, die bij ons logeert.
In onze ruimtehoek kan zij straks zien welke richting
Corona regels aangepast
ze op moet om thuis te komen. Hopelijk lukt het ons
Vanuit de overheid zijn de coronaregels
aangepast. Dit betekent dat er weer meer om voor de herfstvakantie een raket af te hebben
mag en kan. Wij zijn aan het kijken wat wij om haar terug te brengen naar haar eigen planeet.
We hebben geoefend met het prentenboek ‘Ik wil
als school kunnen doen met de
de maan’. Het gaat over een molletje die de maan
versoepelingen en laten het u via Parro
weten. Zodra de keukenrenovatie klaar is probeert te pakken. Vraag uw kind er maar naar.
nodigen wij u ook graag weer uit voor de
Fijn weekend allemaal!
koffieochtend.
Meester Martijn, juf Joke en juf Merel
Brieven schoolfotograaf en vrijwillige
ouderbijdrage
Deze week hebben wij uw kind 2 brieven
meegegeven. Mocht u deze niet ontvangen
hebben dan horen wij dat graag van u.

Nieuwsbrief van “de Talenten”
Groep 3

Groep 6/7

Met rekenen kennen ze de getallenlijn van 1 t/m 20 al heel erg
goed. Nu zijn we druk bezig met verdelen en hoeveel meer of
hoeveel minder. Naast het rekenen uit ons schrift werken we
ook veel in circuitvorm en rekenen we soms op een
Chromeboek. Ook doen wij regelmatig spellen buiten om het
spelend leren te bevorderen.

Met ons thema hebben we weer veel geleerd. We zijn nog druk
bezig met vulkanen, bergen en de verschillende soorten grond
op de aarde. De kinderen zijn enthousiast en ze weten hier al
veel van af.

En dan hebben wij deze week thema 2 van Lijn 3 alweer
afgesloten. De kinderen hebben al veel letters geleerd en zijn
druk bezig met het leren lezen van woorden en zinnen.
Volgende week gaan wij starten met thema 3.

Vanaf woensdag start de kinderboekenweek, wat past dat goed
binnen ons thema beroepen. Het bezoek van de politie was
daarbij enorm leuk en leerzaam. En waarschijnlijk komt er nog
meer bezoek bij ons in de klas om te vertellen over hun beroep.
We hebben mooie kunstwerkjes gemaakt en zelfs beroepen
uitgebeeld voor de klas. Daarnaast hebben wij vorige week de
hoeken met z’n allen verbouwd naar een restaurant en een
dierenarts.
Ook hebben we veel gesprekjes over hoe wij aardig met elkaar
om kunnen gaan. Soms is dat nog moeilijk, maar meestal gaat
dat al erg goed. Wij zijn enorm trots op onze kanjers, want wat
doen ze goed hun best.
Fijn weekend allemaal.
Juf Gina, juf Patricia en juf Linda

Groep 4/5

We zijn druk geweest met de opdracht van groep 8 om al het
plastic in de klas te verzamelen. Alles werd in een bak gedaan:
plastic verpakking, maar ook alle drinkpakjes. Goed gedaan
groep 4/5 !
We zijn ook begonnen met het verhaal voor de
kinderboekenweek. Iedereen moet een stukje schrijven over
hoe hun wereld er nu uitziet en wat ze later willen gaan
worden. In de klas schrijven we met z’n allen een lang verhaal.
Tijdens het stil lezen, schrijft iedereen een stukje van dat
verhaal.Als het goed is hebben we straks een lang verhaal waar
iedereen aan heeft meegewerkt. We zijn allemaal erg
benieuwd wat voor verhaal het gaat worden.
Verder zijn we natuurlijk druk met rekenen, spelling en taal. En
soms, als het nog even kan, gaan we het laatste kwartier nog
even buiten spelen. Tot de volgende nieuwsbrief !
Goed weekend!
Meester Erik en juf Natalia

Wij zijn eerste geworden met het verzamelen van plastic! De
klas heeft de afgelopen veel plastic verzameld, sommigen
namen het zelfs vanuit huis mee. We hebben het spel “de
afvalrace” gewonnen.

Met rekenen zijn we gestart in blok 2.
Groep 6 is deze week aan het oefenen geweest met de plaats
van getallen op een getallenlijn tot 10.000. Ook zijn ze gestart
met kolomsgewijs optellen.
Groep 7 heeft de hele week geoefend met cijferend
vermenigvuldigen. Dit was even moeilijk, maar het lukt ze nu
allemaal!
Volgende week start de kinderboekenweek en gaan wij aan de
slag met het thema beroepen.
Groetjes van juf Miranda, juf Jelena en juf Natalia

Groep 8
We zijn in groep 8 hard aan het werk geweest. We hebben de
afgelopen weken veel aandacht besteed aan ons thema:
plastic. We hebben geleerd dat er veel plastic in de natuur
wordt achtergelaten en in zee wordt gegooid. Ook hebben we
ons plasticgebruik thuis en op school bekeken. Afgelopen
dinsdag hebben we, onder een heerlijk zonnetje, in boten
allemaal plastic uit het Spaarne gevist. Meer dan 6 kg! We zijn
erachter gekomen dat we heel veel plastic gebruiken en heel
veel plastic weggooien. Ook op school. Dit willen we graag gaan
aanpakken. We hebben daarom afvalbakken in de klassen
gezet waarin iedereen het plastic kan weggooien. Zo hopen we
de rest van de school ook bewust te maken van het plastic
afvalprobleem en een kleine bijdrage aan het milieu te doen.
De kinderen zijn bezig met de verkoop van de
Kinderpostzegels.Hopen dat er veel wordt verkocht! Op
donderdag 7 oktober moeten alle verkoppboxen worden
ingeleverd.
.
Fijn weekend!
Meester Niek, juf Angela en juf Tamara

