
 

 

 
 

   

Naschoolse activiteiten 
We zijn weer bezig met een rijk aanbod en zullen 
zo spoedig mogelijk het boekje aan de kinderen 
meegeven. 
Na de vakantie willen we namelijk weer starten. 

 
Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 A 
Van het thema verkeer zijn we naadloos 
overgegaan naar de gi-ga-groene 
Kinderboekenweek, wat een mooie opmaat is 
naar het thema herfst. In het verhaal van Salim 
de koetsier kwamen al deze thema’s mooi 
samen. Misschien heeft u er thuis iets over 
gehoord? 
 
Woensdag 26 oktober gaan we naar het 
Groenendaalse bos, maar niet met de koets. We 
gaan met de auto. Via Parro kunt u zich 
aanmelden om mee te gaan.  
 
Ook bedankt voor jullie hulp bij de lettertassen 
en vertelmaarkring tas. De kinderen vinden het 
heerlijk hun eigen spulletjes een tijd in de klas te 
hebben. 
Later in hogere groepen gaan ze spreekbeurten 
en boekbesprekingen houden. Onze 
vertelmaarkring is dus een goede oefening 
daarvoor. Ook voor de anderen in de klas is het 
een oefening, namelijk in luisteren, wachten op 
je beurt en vragen stellen.  
Tot snel! 
Groeten van juf Nienke en meester Martijn 
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Van de directie 
We zijn alweer even op weg dit schooljaar 
en wat is er alweer veel gebeurd. 
Zo heeft groep 7/8 aan de textielrace 
meegedaan, zijn er digitale 
vaardigheidslessen geweest, zijn we druk 
bezig geweest met extra activiteiten voor 
na schooltijd en nog veel meer. 
 
Hoe rijk kunnen wij de dag voor kinderen 
maken, waarbij ze goed onderwijs krijgen 
en kennis opdoen vanuit een veel bredere 
kijk op de wereld en zichzelf. Hier gaan wij 
als team maandag 24 oktober verder over 
in gesprek. Op een later moment willen wij 
dit graag met u delen. 
 
Afgelopen donderdag was het een 
bijzondere ochtend voor groep 3. De 
burgemeester kwam bij deze groep 
ontbijten. Daarnaast hebben we dankzij de 
Deka markt uit de Amsterdamstraat in alle 
groepen een kinderboekenweekontbijt  
gehad. Bedankt DEKAmartkt voor de snelle 
actie en het schenken!! 
 
Wij hebben boeken gekregen van het jeugd 
educatie fonds in samenwerking met 
bol.com! Veel leesplezier 

 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 13 oktober zal de 
schoolfotograaf aanwezig zijn op school. 
Tijdens schooltijd zullen de groepsfoto's, 
individuele foto's en broertjes en zusjes 
binnen school worden gemaakt. Vanaf 
14:45 uur kunnen ook broertjes en zusjes 
buiten school met elkaar op de foto. 
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Nieuwsbrief van “de Talenten” 

  

 

Groep 5/6  
We hebben de laatste weken veel geleerd over het thema 
“jungle”. De kinderen zijn als afronding een 
presentatie/werkstuk aan het maken over een dier uit de 
jungle.  
De kinderenboekenweek met “Gi-ga-groen” sluit prima op ons 
thema aan. Op de gang hangen junglebomen die de kinderen 
zelf gemaakt hebben. Volgende week starten we met een tekst 
over deze boom en dan kunnen ze een prijs winnen!  
 
Met rekenen is groep 5 begonnen met tafels en deelsommen. 
Het is belangrijk dat ze de tafels thuis oefenen en zo snel 
mogelijk uit hun hoofd weten!  
 
Groep 6 is begonnen met breuken. Dit vinden ze erg leuk! Het 
is soms nog wel lastig om de breuken eerlijk te verdelen.  
 
Nog 1 week en dan een verdiende vakantie! De kinderen 
hebben hard gewerkt de afgelopen weken en heel veel 
geleerd!  
 
Fijn weekend! 
Juf Miranda en juf Natalia 

 

Groep 7/8 
De afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema 
‘textiel’. Dit om bewust te worden van de hoeveelheid kleding 
dat jaarlijks wordt weggegooid en de impact dat de productie 
van kleding heeft op de natuur. De kinderen hebben genaaid, 
geknoopt en gehaakt met textiel en veel geleerd over katoen, 
wasmachines en spijkerbroeken. We deden ook mee met de 
textielrace: een wedstrijd tussen 10 Haarlemse scholen om 
zoveel mogelijk textiel op te halen. We hebben, mede dankzij 
ouders en buurtbewoners, honderden kilo’s ingezameld. De 
kinderen hebben posters gemaakt, flyers uitgedeeld en zijn de 
deuren langs geweest om maar zoveel mogelijk kleding in te 
zamelen, zodat deze hergebruikt kan worden. Helaas was dit 
net niet genoeg. We zijn op de 3e plaats geëindigd. Het was wel 
een heel leerzame en interessante maand. 
 
Aankomende dinsdag is de afname van de NIO voor groep 8. 
Mocht u het toestemmingsformulier nog niet hebben 
ingeleverd, wilt u deze dan maandag meegeven. 
 
Fijn weekend! 
Meester Niek en juf Gina 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 B 
We hebben een fijne maand gehad met elkaar. Nathan is nu 
echt gestart in de klas bij ons. En we hebben de letters m, f, en 
s geleerd. 
 
Ook zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met het 
thema vervoer. We hebben een hoop geleerd over vliegtuigen, 
bussen, trams en metro's.  
We hebben nu langzaam het thema verkeer afgerond en gaan 
door met het thema van de Kinderboekenweek. 'Giga groen'. 
Dit zullen we verweven met ons nieuwe thema over de herfst. 
Daarover ontvangt u later een themabrief. 
 
Groep 2 heeft sinds deze maand op de dinsdag- en 
donderdagmiddag gewerkt. Dit was lastig en nieuw, maar de 
kinderen vinden hier steeds meer hun draai in!  
 
Mocht u in de herfstvakantie naar het bos gaan en daar 
dennenappels, kastanjes of eikeltjes vinden, mogen deze mee 
naar school voor onze herfstwinkel. 
 
Tot volgende week!  
Juf Cindy en juf Merel 
 

Groep 3 
We hebben deze week het 2e thema afgerond en zullen 
maandag starten met het nieuwe thema ‘Smakelijk eten’. 
Dan zullen er weer nieuwe letters geleerd worden.  
Belangrijk is dat u thuis ook samen leest met uw kind.  
Deze letters kennen de kinderen al: r-d-i-k-aa-n-e-s-b-oo-m-ee-
t-aa-ie. 
Maak maar eens woorden van 2 of 3 letters zoals tik, boom, 
bes, riem enz.  zodat uw kind die kan lezen. 
 
Afgelopen donderdag hadden wij het Kinderboekenweek 
ontbijt en kregen bezoek van de burgemeester. Het was een 
gezellige ochtend! Op de Parro kunt u de foto’s vinden. 
 
Leon zit al een tijdje bij ons in de klas. Hij is nieuw gekomen uit 
Oekraïne en heeft al aardig zijn draai gevonden. Welkom Leon!  

 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Tamara, juf Patricia en juf Angela 
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