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Herfstvakantie
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Spelletjesochtend groepen 1-2 met de ouders
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Van de directeur
Deze week was de eerste
klassenouder bijeenkomst. We hebben met
elkaar kennisgemaakt en de werkgroepen zijn
samengesteld. Het werken met klassenouders
is nieuw en zal dus even wennen zijn. In elke
groep zijn twee klassenouders die het eerste
aanspreekpunt zijn van de leerkracht.
In het informatieboekje heeft u kunnen lezen
welk ouders bij uw groep horen.
Vrijdag 13 oktober hebben
we de Kinderboekenweek afgesloten met 'de
Windascarrousel'. Met deze werkvorm werken
de kinderen in andere klassen en bij andere
meesters en juffen dan ze gewend zijn. In alle
klassen heel bijzondere activiteiten waar je
zelf voor kan kiezen. Een hoorspel, keramiek,
textiel, gruwelijk lekker koken, timmeren en
muziek met het thema ‘Griezelen”. In de hele
school zijn de werkjes te zien en al het lekkers
is allang door ‘monsters’ verslonden.

Van de kleuters
De start van de herfstvakantie betekent voor
de kleuters het eind van een periode waarin
van alles beleefd is rondom het thema Circus.
We hopen dat ze nog lang nagenieten van
alle verhalen, spelletjes, liedjes,
knutselwerken en niet te vergeten
alle voorstellingen die ze van elkaar hebben
gezien.
Ook het tuinseizoen is afgerond
met het planten van verschillende
soorten bloembollen, en voor de
laatste keer dit jaar de speurtocht
naar slakken, kikkers,
salamanders en andere kleine
beestjes. Tuinmoeders;
nogmaals heel veel dank voor
jullie begeleiding!
De weken na de vakantie
besteden we aandacht aan het thema Herfst,
totdat er weer bezoek uit Spanje komt.
We leerden de spreekbeelden t,

i en k, waardoor verschillende kinderen al

Het is bijna herfstvakantie……. even leuke
dingen thuis doen. De meesters en juffen
zullen in de tweede week op school zijn voor
o.a. nascholing zoals bedrijfshulpverlening,
communicatietraining en methodiekoverleg.
Tot over twee weken!

meteen begrepen dat ze nu woordjes kunnen
maken met deze letters. Probeer maar eens
uit thuis!
Groep 2 heeft “De Vulkaan” ge-schrijf-danst,
eerst als dans, daarna op grote vellen
papier. Wilt u weten hoe een Schrijfdansles er
ongeveer aan toe gaat? Kijk dan eens
op You Tube, bij “schrijfdans -de vulkaan”,
daar staan verschillende filmpjes. Na de
vakantie gaan we verder met de
“Krongelidong”; allemaal kronkelende
weggetjes door het bos…
Op het raam bij de kleutergroepen hangt een
intekenlijst voor de spelletjesochtend van
woensdag 1 november; fijn dat er al een
aantal enthousiaste ouders /oma’s zijn die

wedstrijd was van een zeer hoog niveau.
Uiteindelijk won Miley de 2de prijs en mocht
Faith uit groep 5 de 1ste prijs in ontvangst
nemen.
zich hiervoor hebben aangemeld. Want hoe
meer begeleiding er is, des te kleiner kunnen
we de groepjes maken.
Gevonden voorwerpen
Voor nieuwe ouders; De rode wasmand met
gevonden voorwerpen staat bij de
hoofdingang en wordt in elke vakantie
geleegd.
Vanwege deze nieuwsbrief op vrijdag krijgt u
na de herfstvakantie nog één week de tijd om
de gevonden voorwerpen te komen bekijken.
Daarna wordt de bak geleegd en sparen we
alle gevonden spullen op tot de kerstvakantie.
Als u de naam van uw kind in zijn/haar jas, tas,
beker, broodblik zet, is de kans groter dat het
bij de eigenaar terugkomt.
Theatervoorstelling
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen de
‘cursus griezelen’, georganiseerd door
theatergroep Fabela-Rozo, gevolgd. De cursus
ging over angsten.

De voorstelling werd mede mogelijk gemaakt
door Windas Friends Forever. De kinderen
vonden de voorstelling spannend, maar ook
erg leuk!
Voorleeswedstrijd groepen 3, 4 en 5
Nadat we op 4 oktober de Kinderboekenweek
2017 hadden geopend met het liedje
‘gruwelijk eng’, konden de kinderen uit
groepen 3, 4 en 5 zich opmaken voor een
voorleeswedstrijd. We hadden Hannah uit
groep 3b en Tijn & Djayden als duo uit groep
3a. Zij kregen een aanmoedigingsprijs voor
hun lef en voor hun voorleestalent! De

Voorleeswedstrijd groepen 6, 7 en 8
Woensdagochtend 11 oktober was de
voorleeswedstrijd van de groepen 6, 7 en 8.
Na het zingen van de
kinderboekenweekliedjes op het plein,
verzamelden alle groepen en de vaders,
moeders, opa's en oma's van de winnaars van
de voorrondes uit de klassen zich in het
speellokaal. Hannah (6a), Miguel (6a), Raoul
(6b), Pien (6b), Thijs (7) Tijmen (7), Iris (8) en
Floor (8) werden door de presentator meester
Coen verwelkomd. Om de beurt mochten de
kinderen hun voorleeskunsten laten horen
aan het publiek. Er werd voorgelezen uit o.a.
Loser, De waanzinnige boomhut en De
heksen. De deskundige jury, bestaande uit juf
Lita en juf Rosemarie, was erg onder de
indruk van het niveau van het voorlezen. Het
was dan ook een spannende strijd. Uiteindelijk
won Thijs uit groep 7 de 2e prijs en Iris uit
groep 8 de 1e prijs. Ze hebben allebei een
boekenbon gewonnen. Natuurlijk was er ook
voor de andere kinderen een leuk prijsje.

De kindergemeenteraad
Hallo ik ben Maaike uit
groep 7 en zit in de
kindergemeenteraad. Hier
zit je 2 jaar in, in groep 6
kan je solliciteren. In de
kindergemeenteraad praat
je over dingen in
Schiedam. Die je
bijvoorbeeld belangrijk vindt en waar weinig
aandacht aan wordt besteedt. Vorige week
zijn we in gesprek gegaan met de stad. Dit
houdt in dat we gaan praten met de
gemeenteraad hierbij komen soms ook
klassen kijken. Dit vindt meestal plaats in de
Aleida zaal. Hier doen 22 scholen aan mee. De
onderwerpen waar we nu mee bezig zijn zijn:
pesten & discriminatie, veiligheid en
buitenruimte. Voordat we in gesprek gaan
met de stad leren we eerst meer over het
onderwerp. Dan kiezen we de belangrijkste
dingen en gaan we dat onderbouwen. Ook
heb ik aan de klas gevraagd wat zij belangrijk
vonden.
De kindergemeenteraad van het ziekenhuis
Op school vroegen ze wie er
in de raad van het ziekenhuis
wilde. Ik wilde dat.
We gaan ideeën voor het
ziekenhuis bedenken, want
we vinden het belangrijk dat
niet alleen volwassenen,
maar ook kinderen
meedenken bij het
ziekenhuis. En het ziekenhuis gaat er ook echt
iets mee doen. Wat doen we in het
ziekenhuis? We gaan vaak vergaderen en we
werken helemaal boven, dan gaan we erover
praten. We kregen allemaal een boekje en we
moesten een paar dingen invullen. We kregen
blaadjes en we gingen in groepjes van 2 naar
beneden. We moesten onderzoeken wat voor
werk iemand deed. We gingen weer naar
boven en er nog even over praten. Daarna
gingen we naar huis
Roos, groep 7

Kanjerstartweken in groep 7
Hallo wij gaan vertellen over de Kanjer in het
begin van het schooljaar. We deden motor en
benzine. Wat is motor en benzine? Dat is dat
de juf een kind uit kiest en dat het kind dan zo
raar mag doen als hij wilt. En de rest van de
kinderen moet proberen niet te lachen. Als je
wel lacht geef je benzine en gaat het kind
door. We hebben ook nog knutsels zoals De
vlinders van eigenschappen. Iedereen moest
een vlinder maken en daarbij moest je goede
eigenschappen over jezelf schrijven. We
hebben ook allemaal leeswijzers gemaakt, op
die leeswijzers staan allemaal complimenten
die andere kinderen hebben geschreven voor
je. Dat is heel leuk om te lezen. We hebben
ook allemaal een Ik poster gemaakt met foto’s
van jezelf, je hobby, je huisdier, je sport, of je
familie op. De posters hangen overal, je kunt
ze van elkaar bekijken en elkaar nog beter
leren kennen. In het begin van het school jaar
moesten we ons ook voorstellen wie je bent
hoe oud je bent en hoe je moet staan. Je kunt
met je handen een vuist maken, hoofd een
beetje omhoog en je benen stevig op de grond
. We hebben ook nog spelletjes van
vertrouwen gedaan. Volgende week starten
we met het werkboek.
Ennio en Donna, groep 7

Nog enkele foto´s van de Windascarrousel

