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ALGEMEEN
Herfstvakantie
Vrijdag a.s. begint om 14.15 u. de herfstvakantie.
We zien iedereen graag weer terug op maandag
23 oktober.

Kwaliteitsimpuls
Afgelopen zomervakantie is men begonnen met
een kwaliteitsimpuls aan ons schoolgebouw.
Zoals u heeft kunnen zien zijn alle lokalen
voorzien van een nieuw plafond met
ledverlichting. Ook is er een nieuw netwerk voor
de computers aangelegd en een begin gemaakt
met het schilderwerk en de vervanging van de
vloeren.
In de herfstvakantie worden de werkzaamheden
hervat. Alle lokalen worden voorzien van
linoleum en geschilderd. Ook krijgt elk lokaal
nieuw meubilair. Op het laatst wordt de vloer in
de gangen vernieuwd; ook hier komt linoleum.
Natuurlijk is dit alles niet in een week te
realiseren. We hopen dat met de kerstvakantie
alles klaar is. Volgende week wordt er gestart in
groep 4 en 5, daarna volgen de andere groepen.
Dit betekent dat de groepen tijdelijk uit hun klas
moeten. Als alles goed verloopt rekenen we op
één week per lokaal. De kinderen uit de
betreffende groep krijgen dan les in het lege
lokaal naast Korein. De kleutergroepen krijgen
les in het lege kleuterlokaal naast groep 3.
Uiteraard zullen alle werkzaamheden enige
overlast voor u en uw kind(-eren) gaan geven.
We doen ons uiterste best om dit tot een
minimum te beperken. Na deze opknapbeurt
kunnen we dan weer jaren vooruit in een fris
opgeknapt schoolgebouw.
Agenda SR vergadering 11-10-2017,
aanvang 20.00 u.
1.Opening
2.Topics schooljaar 2017-2018
3.Rol/taak verdeling
4.Planning vergaderingen
5.Afscheid Lisan
6.Agenda volgende vergadering

Kinderzwerfboekenstation. We zien en horen
dat al veel boeken zijn gelezen en uit zwerven
zijn gestuurd. Fijn! We horen graag waar ze zijn
achtergelaten. In het zwerfboekenstation in de
zaal staan nog meer boeken die geruild of
meegenomen mogen worden!
Ps. Voorlopig hebben we zelf nog voldoende
boeken in het station op voorraad en kunnen er
nog geen nieuwe boeken ingeleverd worden.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Een nieuwe leerling:
Tessa Lamers is sinds deze week ook bij ons in
de groep. Welkom.
Kinderboekenweek
In groep 1-2B staat het prentenboek “De grote
gevaarlijke Grompel” centraal. De inhoud van het
boek: We gaan op zoek naar het monster maar
we weten niet hoe het eruit ziet. Wel nemen we
mee: een zaklamp, een touw én een cup-cake.
Heel spannend én het prikkelt de fantasie.
Ook zijn we onze klas aan het versieren met de
zelfgemaakte monsters.
Voorlezen:
door Monique (van de schoolbieb)
Ook aan de kleuters is het monsterboek
voorgelezen en hebben ze een tekening hierover
gemaakt. We hebben de tekeningen gescand en
doorgestuurd naar haar voor op de website van
de bieb. Dus even kijken welke tekeningen erop
gezet zijn.
Liedje:
We zingen het aftellied van de ‘6 heksen bij
elkaar’ en roeren samen de soep in de
heksenketel.

Gevoelens
Het basisgevoel ‘bang’ krijgt bij het onderwerp
griezelen volop de aandacht in beide groepen.
We bespreken met elkaar: Hoe herken je dit
gevoel, wat kun je doen als je bang bent?
Toetsen beginnende geletterdheid
Alle kinderen van groep 2 zijn de afgelopen
weken getoetst op de onderdelen woordenschat,
letterkennis, analyseren en synthetiseren. De
resultaten kunt u via het ouderportal van
Parnassys inzien en worden meegenomen in de
rapportgesprekken van november as.
Informatieboekje
Tijdens de informatieavond hebben we u beloofd
wat op papier te zetten over het aanbod van de
kleutergroepen, gekoppeld met wat u thuis kunt
doen. We zijn volop bezig, ná de herfstvakantie
is het klaar.
Afsluiting thema herfst + griezelen.
Vrijdagmiddag 10 november nodigen we alle
ouders van de kleuters uit bij de afsluiting van
ons thema herfst + griezelen.
Van 14.00 – 14.15 u in de speelzaal van onze
school. Noteer vast in uw agenda!
Groep 3
Lezen
Kern 2 is alweer bijna afgelopen. We hebben het
woordje –oog- met daarbij de letter –oo- geleerd.
Aanstaande donderdag en vrijdag mogen alle
kinderen even bij de juf komen lezen, zo kunnen
we horen hoe goed ze vooruit gaan. Na de
vakantie starten we met kern 3.
Belangrijk om juist ook in de vakantie samen met
uw kind te blijven lezen, zodat hetgeen ze
geleerd hebben niet terugzakt. Dat zou natuurlijk
jammer zijn van al het harde werken.
Rekenen
Tijdens de rekenles zijn we gestart met splitsen.
Het splitsen van een getal m.b.v. blokjes.
Splitsen is een belangrijke voorwaarde om
sommen te automatiseren, ook in groep 4 en 5
maak je nog veel gebruik van de splitsingen die
we nu oefenen in groep 3. Een belangrijk
onderdeel waar we komende tijd ook veel mee
aan de slag aan.
Kinderenboekenweek
Monique van de bibliotheek heeft ons een
grappig en spannend verhaal voorgelezen,
helemaal aansluitend bij de Kinderboekenweek.
Naar aanleiding van dit boek hebben we ons
eigen monster ergens in huis getekend. De enge
monsters hangen in de gang te schitteren, kom
gerust eens kijken (als durft….).

Groep 4
Leesbingo
We zijn volop leesmeters aan het maken. Om in
de vakantie ook regelmatig te lezen hebben we
een leuke activiteit.
De kinderen krijgen a.s. vrijdag allemaal een
blad mee naar huis met daarop een leesbingo.
Telkens wanneer uw kind 10 minuutjes op een
ludieke plaats heeft gelezen, mag hij/zij dit
plaatje inkleuren. Om het extra leuk te maken
mag u hiervan een foto maken en deze naar juf
Paula mailen (p.rijkers@veldvest.nl).
Muziekles
Afgelopen vrijdag hebben we tijdens de
muziekles allerlei leuke oefeningen gedaan met
boomwhackers.

Groepen 4 en 5
Renovatie
Tijdens de herfstvakantie wordt ons lokaal
gerenoveerd. We krijgen een nieuwe vloer en
alles wordt opnieuw geschilderd. Ook krijgen we
nieuw meubilair.
A.s. vrijdag gaan we het een en ander opruimen
zodat de werkmannen in de vakantie aan de slag
kunnen.
Na de vakantie zal ons lokaal er weer helemaal
fris en fruitig uit zien. Mocht u het leuk vinden,
kom dan gerust na schooltijd samen met uw kind
even in onze klas kijken.
Groep 5
Nieuwe thema’s
Deze week zijn we met taal, spelling en rekenen
aan een nieuw thema begonnen.
Vanuit de rekentoets is naar voren gekomen dat
er nog een aantal kinderen moeite heeft met de
– sommen tot 100 en de klok. Ook het
zinnendictee is nog lastiger dan alleen de
woordjes. Gelukkig is er ook al veel geleerd en
wordt er hard doorgewerkt.
Kinderboekenweek
Groep 5 griezelt mee. Zo dansen we het lied van
Gruwelijk eng en schrijven ons eigen
griezelverhaal.

Rekenen
Deze week zijn we gestart met blok 2. Belangrijk
blijft het om de tafeltjes goed te oefenen thuis en
op school. Dit is van belang bij het cijferend
vermenigvuldigen zoals 6x675, wat in dit blok
aan bod komt. Ook maken de kinderen dit blok
kennis met het begrip hectare.

Klassendienst
Na de Herfstvakantie zijn Kian en Mees aan de
beurt.
Museumbezoek
24 Oktober gaat groep 5 naar ‘t Oude ’s Slot. Dit
past bij het project Jet en Jan.
De kinderen mogen maandag na de vakantie
een oude familiefoto meenemen.
Verder zoeken we nog 1 ouder die ons kan
helpen tijdens de ochtend.
Groep 6
Renovatie
Maandag na de herfstvakantie wordt begonnen
met het renoveren van het lokaal van groep 6.
Hierdoor zullen wij 1 week in het lege lokaal
naast Korein verblijven.
Taal
De woordenschat woorden van deze week zijn :
zelden, regelmatig, voortdurend, cooling-down,
warming- up, zich uitsloven, mekkeren, iemand
aftroeven, rubber, noodzakelijk, wat mij betreft,
interesse.
Boekbespreking
Alle kinderen hebben een formulier mee naar
huis gekregen waarop ze informatie op moeten
schrijven over het boek dat ze gelezen hebben
en willen vertellen in de klas. Ze hebben een
datum uitgekozen waarop ze het boek gaan
bespreken in de klas.

Groep 8
Taal/ Spelling
Tijdens de taallessen leren de kinderen in dit
blok de zin verdelen in woordsoorten. We
oefenen de volgende inhoudswoorden:
werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord en bijwoord.
Ook oefenen we het redekundig ontleden met
het gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp en
meewerkend voorwerp.
Aan het einde van deze week maken ze de
taaltoets en na de herfstvakantie die van spelling
en dictee. De kinderen hebben oefenbladen
gekregen die ze ook mee naar huis mogen
nemen.
Gelukskoffer
Zoals u weet gaan we op woensdag 25 oktober
naar Severinus om het geluk door te geven aan
de mensen die daar wonen. We gaan met de
fiets naar de locatie in Zeelst. De kinderen
moeten dus die woensdag met de fiets naar
school komen.
Kinderboekenweek
De kinderen maken in het kader van de
Kinderboeken week in groepjes een eigen
prentenboek. Daarna mogen ze dat gaan
voorlezen in groep 1-2.
JARIGEN VAN 5 T/M
11 OKTOBER 2017
Tessa, Jessie, Marjolein en Sanne waren
afgelopen week jarig. Van harte gefeliciteerd!

Klassendienst
Na de herfstvakantie zijn Wout en Robin aan de
beurt.
Groep 7
Doel van de week
Het doel van deze week is: ‘We houden ons aan
de planning van de dag.’
Planning spreekbeurt, boekbespreking en
nieuwskring
Alle kinderen hebben in hun agenda geschreven
wanneer ze aan de beurt zijn voor hun
spreekbeurt, boekbespreking en nieuwskring.
Wilt u regelmatig samen met uw kind in zijn of
haar agenda kijken?
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