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Algemeen
Van de directie

Kalender
11 november
Sint Maarten
15 t/m 19 november
Oudergesprekken
(Op 16 november
zijn de
avondgesprekken)
2 december
Sinterklaasfeest op
school
23 december
Kerstdiner,
kinderen ’s middags
vrij.
25 december t/m 9
januari
Kerstvakantie
10 januari
Studiedag

Ouderbijdrage
We willen u nog even helpen herinneren dat de
ouderbijdrage zowel contant als per bank betaald
kan worden.
Ondanks de coronatijd vieren wij gewoon
Sinterklaas en Kerst met elkaar, natuurlijk wel op
een corona-proof manier.

Oudergesprekken
Over 2 weken zijn er weer
oudergesprekken. Via Parro kunt u weer
een tijd gaan kiezen, dit zullen we vanaf
maandag 8 november open gaan zetten.
Vindt u het vervelend om het gesprek op
school te voeren en doet u dit liever
telefonisch of via teams, laat het ons dan Nieuws uit
weten. Wij zoeken graag naar een passende
oplossing.
Groep 1/2

de groepen

We zijn helemaal in de herfstsferen aan het komen.
EU Schoolfruit en schoolmelk
Vanaf deze week hebben wij schoolmelk, Wonderbaarlijk hoe de kleine onderzoekende
ieder kind mag tussen de middag een beker kleuters op ons eigen schoolplein een schat aan
herfstmateriaal weten te verzamelen. Bladeren in
melk drinken als ze dat willen.
Vanaf 16 november gaan we weer beginnen allerlei kleuren, paddenstoelen, afgewaaide takjes
en nog veel meer. Tijdens het verschijnen van deze
met schoolfruit. Dit betekent dat de
kinderen op woensdag, donderdag en
nieuwsbrief is de gehele klas het Groenendaalse bos
vrijdag fruit van school krijgen.We zullen u in Heemstede aan het afstruinen voor nog meer
via de Parro app informeren over welk fruit. moois. We gaan hier in de komende tijd fijn mee
knutselen.
Vanuit de MR
De MR bestaat ook dit schooljaar uit Dave Hartelijk dank aan alle ouders voor jullie hulp bij dit
(stiefvader van Ryan uit gr 5), Gladys
uitje naar het bos. Er rijden vanochtend meer dan
(moeder van Marvin uit gr 5), Karin
12 auto's van onze school naar Heemstede en weer
(vakdocent bewegingsonderwijs) en Angela terug, vol leergierige kleuters.
(ib'er en leerkracht van groep 8).
Eén keer in de 6 weken vergaderen wij over Ondertussen zijn er weer wat nieuwe gezichten in
onderwerpen die te maken hebben met de onze klas: Cecilia, Joshua, Eden en Piet, allemaal van
school. We hebben het tijdens onze
harte welkom in onze klas! Heerlijk om te zien hoe
vergaderingen onder andere over Corona, ook jonge kleuters zich ontfermen over deze nieuwe
CITO uitslagen, teamformatie en wij lezen klasgenootjes. Zij weten als geen ander hoe het is
protocollen na die de directie, IB’er en de om voor het eerst naar school te gaan.
werkgroepen (her)schrijven. Indien er
punten zijn die u wilt weten met betrekking Juf Mandy loopt bij ons stage en blijft het hele jaar
tot de MR kunt u altijd bij één van de MR op de maandag, dinsdag en woensdag helpen in de
leden langskomen. Daarnaast is er ook een klas. Regelmatig zijn er ook leerlingen uit groep 8
brievenbus in de hal tegenover groep 6/7, aan het helpen bij ons. Het is heerlijk om te zien hoe
daarin kunt u uw punten en/of vragen
die zich over de kleintjes kunnen ontfermen.
doen. Wij zullen die dan meenemen tijdens
onze vergaderingen.
Fijn weekend!
juf Merel, juf Joke en meester Martijn

Nieuwsbrief van “de Talenten”
Groep 3

Groep 6/7

Wat vonden wij het leuk dat jullie weer met de kinderen de
klas inkwamen! De kinderen konden starten met een opdracht
of een boekje, die ze met een ouder mochten mochten maken.
We zagen dat er al meteen hard werd gewerkt!
Wist u dat u uw kind gratis lid kunt maken van de Bibliotheek?
Zo kunt u al leuke boekjes lenen en kan uw kind laten horen
hoe goed ze al lezen.

Na de vakantie zijn we gestart met een nieuw thema. Vanuit
taal gaan we het hebben over de spijsvertering. Een erg grappig
onderwerp want we praten over poep enzo. Ook leren we alles
over de organen in het menselijk lichaam en wat ze doen.
Vanuit wereldoriëntatie leren we meer over gezond eten,
energieverbruik en waar ons eten vandaan komt. Een
interessant thema waar iedereen enthousiast over is.

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het thema
‘beroepen’. We hebben hierbij de brandweer en politie in de
klas gehad, maar ook veel geleerd over andere beroepen.
Deze week hebben wij het thema ‘beroepen’ afgesloten, wij
gaan volgende week starten met het nieuwe thema ‘wielen’.

Met rekenen zijn we alweer in blok 3 gestart. Afgelopen week
heeft groep 6 hard geoefend met het afronden van getallen op
tientallen/honderdtallen en duizendtallen. Ook zijn ze verder
gedaan met het splitsen van deelsommen. Nog niet iedereen
beheerst de tafels, hierdoor duurt het uitrekenen van de
sommen lang.
Groep 7 is gestart met getallen tot 1 miljard. Soms nog best
lastig om dit uit te spreken of goed op te schrijven. Het optellen
en aftrekken van kommagetallen is best lastig zonder
kladpapier…

De kinderen hebben wekelijks een taal- en/of rekencircuit. De
kinderen gaan dan op een andere manier met de lesstof om.
Ook doen wij regelmatig spelletjes buiten. Zo hebben wij vorige
week getallen op het plein gezocht, opgenoemd en vervolgens
overgeschreven met een krijtje.
Fijn weekend allemaal.
Juf Gina, juf Patricia en juf Linda

Groep 4/5
We zijn weer met een nieuw thema begonnen ! Het thema is
nu nacht, wel toepasselijk want deze gaan nu echt langer
duren. Over wat er allemaal ’s nachts gebeurt, hoe het komt
dat het nacht wordt en hoe het komt dat het ook herfst,
winter, lente en zomer wordt. Zelfs het schrikkeljaar wordt
behandeld.
Met rekenen zijn we ook goed bezig, we kunnen allemaal echt
zien hoe laat het is. Groep 5 zelfs tot op de minuut. Tja en
groep 5 blijft voorlopig nog even tafels stampen, want ze
moeten nu ook nog gaan delen.
Met spelling heeft groep 4 er weer een nieuwe categorie erbij:
het langermaak woord, zoals hoofd, zand, kat etc. Bij groep 5
stijgt de spanning, die krijgen er volgende week een nieuwe
categorie erbij. Wordt echt een slim groepie zo ; )
Goed weekend!
Meester Erik en juf Natalia

Met spellling zijn we begonnen met nieuwe categorieën. Het
taxiwoord en het chefwoord zijn aangeleerd aan groep 6.
Groep 7 heeft de militaire woorden en leenwoorden
aangeboden gekregen.
Afgelopen maandag hebben we een rondleiding door de
stadsschouwburg gehad. Super leuk en wat deed iedereen
enthousiast mee! We mochten achter de coulissen kijken en de
kinderen hebben zelf op het podium gestaan en geacteerd.
Fijn weekend!
Juf Miranda en juf Natalia

Groep 8
De tijd vliegt dit laatste schooljaar. De eerste toetsen zijn
alweer geweest en de volgende komen er binnenkort aan. Er
wordt heel hard gewerkt in de groep om nog zoveel mogelijk
nieuwe dingen te leren. Dat merken we vooral bij rekenen. De
sommen met breuken en procenten worden steeds
ingewikkelder.
We zijn ook goed bezig met andere vaardigheden:
. zelf verantwoordelijk nemen en zelfstandigheid.
samenwerken,
In ons nieuwe thema komen vooral deze laatste veel aan bod.
We zijn begonnen met het thema: Egypte. Een land met een
heel interessante geschiedenis. Via allerlei opdrachtkaarten,
leren de kinderen uit groep 8 van alles over de farao's,
graftombes, hiërogliefen en mummies. Zo zijn er
zoekopdrachten, maken we mummies en ontwerpen de
kinderen een reisfolder over het land. De leerlingen moeten
alles zelf regelen, klaarzetten, opzoeken en opruimen. En dat
gaat heel goed!
Fijn weekend!
Meester Niek, juf Angela en juf Tamara

