
 

 

Van de directeur 
Bibliotheek 
In korte tijd verschijnt er in de voormalige 
computerruimte een geweldige bibliotheek. 
Deze week wordt de vloer geplaatst, de 
meubels staan al klaar en de boeken zijn 
gebracht. Als de verbouwing klaar is gaan onze 
biebouders aan de slag om alle boeken in te 
scannen en in de kasten te plaatsen. We 
houden jullie op de hoogte.  
 
Visie en missie 
Het is al een aantal weken geleden dat de 
ouders bouwstenen voor onze visie en missie 
hebben aangeleverd op de ouderavonden. Er 
is toen afgesproken dat de MR hier een rol in 
zou gaan spelen in het proces. Ik kan u melden 
dat de MR hier druk mee is en dat er 
binnenkort een eindverslag komt. 
 
Van de kleuters 
Na de herfstvakantie zijn de kleuters gestart 
met thema herfst. We zijn het thema gestart 
door in alle kleutergroepen het boek: ‘’Wat nu 
Olivier?” voor te lezen. Naast het voorlezen 
van dit boek hebben we in het kader van 
basisontwikkeling met de kleuters gesproken 
over wat ze willen weten en wat ze willen 
maken over het thema herfst.  De kleuters 
wilde onder andere graag in het park zoeken 
naar blaadjes, kastanjes, besjes, paddestoelen 
etc.  en daar een herfsttafel van maken. Op 
deze herfsttafels kan het verhaal van Olivier 
dan worden nagespeeld aan de hand van de 
plaatjes. Vorige week zijn alle kleutergroepen 
onder begeleiding van veel enthousiaste 
ouders in het Beatrixpark geweest. Met 
behulp van een ontdekkaart hebben we 
mooie dingen gezien en gevonden. Ouders die 
ons hebben geholpen, nogmaals hartelijk dank 

voor jullie hulp! De foto’s van de wandeling 
staan inmiddels op facebook. Het spreekbeeld 
dat nu centraal staat is de /h/ van herfst.  
Afgelopen woensdag was er weer een 
gezellige spelletjesochtend met de ouders. 
Omdat er wat verwarring is over de datums 
van de spelletjesochtenden volgt hier 
nogmaals een lijstje:  

 23 november, met 
groep 8 

 11 januari, met ouders 

 8 februari, met groep 
8 

 8 maart, met ouders 

 24 mei, met ouders 

 14 juni, met groep 8 
 
Het is elke keer weer 
spannend of de spelletjesochtend met de 
ouders door kan gaan omdat we vaak te 
weinig ouders hebben die kunnen komen. Dus 
mocht u zich nog niet hebben opgegeven bij 
de leerkracht als hulpouder voor de 
spelletjesochtend, uw hulp is van harte 
welkom!  
De datums voor de speelgoedmiddagen zijn: 
18 november 2016 , 16 december 2016, 27 
januari 2017, 17 maart 2017 , 19 mei 2017 en 
23 juni 2017 
Sommige kleuters hebben nog wel eens een 
‘’ongelukje’’. U kunt er voor kiezen om reserve 
kleding voor uw zoon of dochter in een 
plasticzakje in de luizenzak te bewaren zodat  
we altijd wat bij de hand hebben. Daarnaast 
zijn we altijd blij met reservekleding voor in de 
kast op school in de maten 110/ 116/122. 
 
 
 
 

Agenda 

14 nov.   Nieuwsbrief nr. 3 
16 nov.  Kinderen vrij vanwege studiedag 

18 nov.  Rapporten mee 
21 tm 24 nov.  Rapportbesprekingen 
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Tafels in groep 4. 
Groep 4 is van start gegaan met het oefen van 
de tafel van 2 en van 10. Hierna is de tafel van 
5 aan de beurt. Zorg dat er thuis ook flink 
geoefend wordt! 
 

 
 
Thuisversies 
Van verschillende methode bij ons op school 
zijn er thuisversies beschikbaar.  
Deze week zullen er opnieuw codes 
uitgedeeld worden van MijnKlas.nl (Dit heette 
voorheen Ambrasoft). Met deze code kunt u 
de thuisversie activeren. Voor de groepen 4 
t/m 8 is dit mogelijk. 
Ook zal uw kind in de klas wederom de code 
krijgen voor NieuwsbegripXL, een begrijpend 
lezen methode die ingaat op het nieuws van 
die week.  
 
 
 

 
Kanjertraining in groep 5b 
Wij zijn in groep 5b dit jaar gestart met de 
Kanjertraining. Het verhaal wat wij lezen is 
Max en de zwerver. Elke keer gaat er iets mis 
met de zwerver en Max probeert hem uit te 
leggen wat er mis gaat en hem zo te helpen. 
Steeds komen er andere dingen aan bod.  
Dit een aantal reacties van de kinderen: 
Leuk. De zwerver is grappig. Hij doet rare 
dingen. Daar leren wij allemaal van. De 
verhalen zijn erg leuk. Grappig en leerzaam. Je 
leert veel over vertrouwen. 

 
Groep 8 nieuws 
Rapport, voorlopig advies en 
schoolkeuzemarkt, 
De kinderen uit groep 8 kregen gisteren, 
maandag 31 oktober, hun rapport mee naar 
huis. Dit is een paar weken eerder dan dat de 
kinderen uit de overige groepen hun rapport 
mee naar huis krijgen. De reden dat de 
kinderen uit groep 8 hun rapport eerder 
krijgen, is dat het belangrijk is de kinderen en 
hun ouders op de hoogte zijn van het 
voorlopig advies voordat zij de 
schoolkeuzemarkt gaan bezoeken. Op 
maandag 31 oktober en op donderdag 3 
november vinden de voorlopige 
adviesgesprekken plaats. 

De scholen voor Voortgezet Onderwijs uit de 
regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en 
Maasland hebben besloten om vanaf dit 
schooljaar over te gaan tot een 
gemeenschappelijke schoolkeuzemarkt. Een 
markt waarbij leerlingen van groep 8 en hun  



 

 

 

 

ouders zich bij voorkeur samen kunnen 
oriënteren op het brede aanbod van het 
voortgezet onderwijs. 
De schoolkeuzemarkt vindt op maandag 21 
november plaats en is bedoeld als een 
praktische en effectieve vervanging van de 
individuele schoolbezoeken. Op de markt 
krijgen leerlingen en ouders op één plaats en 
op één dag alle informatie die zij in eerste 
instantie nodig hebben. 
Diana Avezaat 
 
Oosterhout! 
Op 10 oktober kwam groep 8 aan in 
Oosterhout. Toen moesten we de bedden 
opmaken daarna kregen we een rondleiding 
door het bos. We hoorden waar we wel en 
niet mochten komen. Daarna gingen we 
plekjes zoeken voor hun hut. We hebben 
iedere dag in groepjes aan de hut gewerkt. In 
de avonden gingen we vaak het bos in om een 
spel te doen. Verder hebben we een sportdag 
gehad en zijn we naar Oosterhout geweest. Er 
zijn veel grapjes met ons uitgehaald. In de 
slaapzaal hebben we ook veel lol gehad. Op 
donderdagavond was de bonte avond. Dit was 
erg gezellig! Op vrijdag werden de hutten 
beoordeeld. Er werd een emmer water over 
de hutten heen gegooid om te kijken of de hut 
wel tegen water kon. Je moest er zelf in zitten. 
Wij zijn tweede geworden met onze hut. 
Oosterhout was super, maar ging veel te snel 
voorbij! 
Puk 
 
Oosterhout!!! 
Op maandag 10 Oktober ging groep 8 naar 
Oosterhout. Natuurlijk wisten we dat er 
grapjes aankwamen. En precies dat gebeurde. 
Op dinsdag kwam er een hele goede grap. In 
de avond, toen we met z’n allen in de eetzaal 
zaten, zag de juf ineens een man lopen met 
een rood lampje. Iedereen vond het eng. Maar 
uiteindelijk was het een grap. Het was gewoon 
Raymond, de vader van Puk. Er zijn nog meer 
grappen gemaakt. Het was toevallig de week 
van de hygiëne. Daar werd natuurlijk ook een 
grap over gemaakt. We moesten ineens naar 
de eetzaal. We kregen daar een soort roze pil 

wat we in ons mond moesten doen, en dat 
bleef plakken aan je tanden als je niet goed 
had gepoetst. Niemand had het echt heel 
goed gedaan en heel veel kinderen hadden 
roze tanden. Maar we kregen een herkansing 
en als het nu niet goed was moesten we 
allemaal vijftien euro boete betalen. Dus vol 
spanning gingen we naar de eetzaal, iedere 
keer twee kinderen. Iedereen had natuurlijk 
goed gepoetst. Maar het was een grap, we 
gingen gewoon een film kijken. Op 
woensdagavond gingen we ook een film 
kijken, maar ineens ging er een groepje naar 
buiten, voor een speurtocht. Maar dat was 
ook een grap. We gingen in groepjes een 
spooktocht doen. Meester Gerard lag verkleed 
in de kofferruimte en sommige juffen en 
Ramond liepen door het bos. Ze hebben ons 
heel erg laten schrikken, maar het was wel 
ontzettend leuk! Oosterhout was heel erg 
leuk! 
Chris en Roos 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Beste filmsterren en tv-sterren, 
Zit je in groep 6,7 of 8 en heb je altijd al in een 
échte film willen spelen of mee willen werken 
aan het maken van een film? Dan is dit je 
kans! Kom op 19 november naar het 
Suikerzoek filmfestival en doe auditie voor dé 
Klassefilm die gemaakt wordt voor en door 
kinderen. Schrijf je in door voor 11 november 
je naam, school en groep naar 
loesvandewetering@dekleineambassade.nl te 
mailen en laat ons meteen weten of je graag 
vóór of achter de camera wilt schitteren. Je 
ontvangt per e-mail het tijdstip waarop je voor 
de Klassefilm- auditie wordtverwacht. 
wanneer: zaterdag 19 november tussen 13.00 
en 15.00 uur tijdens: het Suikerzoet 
filmfestival waar: Wennekerpand, Vijgensteeg 
2 in Schiedam Zorg dat je je snel inschrijft, 
want vol=vol! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


