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Ella en Sandra op studiereis gaan?
Zij 10 dagen in Zuid-Afrika aan de slag gaan met 21 eeuwse vaardigheden, autonomie van de leerkracht,
profilering, ouderbetrokkenheid, eigenaarschap van het leerproces van leerlingen.
Zij in de week na de herfstvakantie daardoor afwezig zijn. Susan achterwacht is bij calamiteiten.
De ouderavond, van 17 oktober, naast het zgn. zakelijke deel in het teken staat van mediawijsheid
We terugkijken op een hele fijne informatieavond.
We iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.
Jaarlijks oefenen we minimaal twee keer het ontruimen van de school mocht er zich een calamiteit
voordoen. Dit jaar oefenen we in de eerste week van november. Deze keer krijgen de kinderen vooraf
instructie.
De muzieklessen dit jaar door juf Lise gegeven worden.
Alle kinderen, en wij, erg enthousiast zijn.
Fijn Lise dat je ons team dit jaar versterkt!
Er in het halletje bij de ingang een bak met gevonden voorwerpen staat

-

Mocht je iets kwijt zijn, het hierin ligt
Er een foutje in de kalender staat
Dat de juiste info is dat de kinderen op 27 april vrij zijn en dat de Koningsspelen
dit schooljaar op 20 april zullen zijn
De Wendingweetjes van november op 3 november zal verschijnen

Vanuit de directie

hebben we dit jaar besloten het feest in oktober te
vieren. De kinderen krijgen nog een uitnodiging. We
blijven dit jaar op school en zullen feest vieren rondom
het thema: Oud-Hollandse-Spelen.

GESTART

Alle groepen zijn goed gestart, inmiddels zijn de zgn.
Gouden Weken voorbij en heeft iedereen zijn of haar
draai weer gevonden. We gaan deze maand met z’n
allen
werken
over
het
thema
van
de
Kinderboekenweek: “ Gruwelijk eng……”
STAKEN

Op de dag van de leraar zijn we gesloten. Alle Avesscholen zijn deze dag dicht. Veel collega’s gaan naar
Den Haag om hun stem te laten horen. We maken
ons oprecht zorgen over het leerkrachtentekort. We
hopen op deze wijze een steentje bij te kunnen
dragen om het onderwijs niet alleen nu maar ook in
de toekomst goed vorm te kunnen geven.
De Bosbadhal heeft deze dag een actie:
Kinderen en hun ouders kunnen op 5 oktober van
10.30 uur tot 15.30 uur, tegen een sterk gereduceerd
tarief (entree €2,- pp) komen zwemmen in het
Bosbad.
INFO-AVOND

Tijdens de informatieavond mochten we heel veel
ouders ontmoeten, wat een geweldige opkomst. Wat
ons betreft is de nieuwe aanpak, alle rondes op 1
avond, goed bevallen. Graag horen we jullie tips of
opmerkingen.
OUDERAVOND

Op 17 oktober is de zgn. zakelijke ouderavond.
Tijdens deze avond leggen de MR en de AV
verantwoording af over het afgelopen jaar en blikken
we vooruit op het huidige schooljaar. Na de pauze is
er een spreker uitgenodigd die ons meeneemt in een
workshop/lezing over mediawijsheid m.b.t. kinderen.
De uitnodiging volgt nog maar hierbij alvast de
reminder voor 17 oktober!
MEESTER- EN JUFFENDAG

Op 18 oktober vieren we met alle kinderen en het
gehele team de verjaardagen van de meesters en de
juffen. Vorige jaren deden we dit meestal in het
voorjaar. Omdat er in de laatste maanden zoveel
leuke gezellige activiteiten al in de planning staan

KLASSENOUDERS

Voor alle groepen is er weer een klassenouder
gevonden. Deze ouder ondersteunt de leerkracht,
informeert nieuwe ouders over het wel en wee in de
school, helpt met het regelen van vervoer of hulp.
Groep 1 en 2 > Hanneke, moeder van Jochem
Groep 3 en 4 > Tanja, moeder van Huub
Groep 5 en 6 > Alda, moeder van Carlijn
Groep 7 en 8 > Yvonne, moeder van Ilse.
KOFFIE-UURTJE

Dit schooljaar zijn er vier koffie-uurtjes ingepland.
Tijdens dit koffie-uurtje is er gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen over allerlei
schoolse zaken. Uiteraard betreft dit algemene zaken
en geen kind specifieke punten, daarvoor kunt u bij de
leerkracht van uw kind terecht. We hopen op deze
manier feedback, tips, ideeën, vragen en eventuele
aandachtspunten uit te wisselen en/of te ontvangen.
Uiteraard staat de koffie klaar en is er ook
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Komt u ook?
SCHOOLFRUIT

We mogen samen met bijna 3000 scholen in
Nederland weer meedoen met het zgn. schoolfruit.
Vanaf 13 november ontvangen de kinderen drie keer
per week, gratis, een stuk fruit tijdens de kleine pauze.
Op dinsdag, woensdag en donderdag delen we het
fruit uit. Op deze dagen hoeven de kinderen dan geen
fruit mee te nemen voor de kleine pauze. Op
maandag en vrijdag uiteraard wel eigen ‘eten’ mee
voor de pauze van rond half 11.
AFVAL SCHEIDEN

We proberen op school afval ook te scheiden. We
hebben inmiddels een papiercontainer, een
batterijenbak, brengen het glas naar de glasbak en er
is nog een container voor restafval. Ook wilden we
graag gaan starten met het verzamelen van plastic.
Nadat we navraag hebben gedaan kunnen we als
school geen container voor plastic regelen zoals dat
bij u thuis het geval is. Omdat we het plan niet zomaar
willen laten varen vragen we of u wellicht een goede
oplossing weet! Die horen wij dan graag.

Van groep 1 en 2

Van groep 3 en 4

WAT GAAT HET SNEL……

WAT LEREN WE DE KOMENDE TIJD?

We hebben alweer het eerste thema gehad: Een
nieuw schooljaar.
De kinderen hebben hard gewerkt tijdens dit thema.
De eerste letter van het jaar hebben ze geleerd: de
letter P (puh).

Wat zijn we al hard aan het werk en wat gaat dat
goed. Groep 3 is druk bezig met het leren van
woordjes. In kern 2 gaan we het volgende leren:

We gaan op naar het volgende thema:
Spannend / eng.
Op 4 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend
en het thema is dit jaar: Gruwelijk eng. Hier gaan we
in de klas ook verder mee werken.
De kinderen gaan o.a. het volgende leren:
De letter S
Liedje van de zeven heksen (rekenen)
Een tover tekening maken
Een toversoep koken (rekenen)
Herkennen en onthouden van verschillende
geluiden
SPULLEN VOOR DE THEMATAFEL

We zijn op zoek naar spullen voor de thematafel.
Heeft u thuis nog spullen hebben die bij het thema
passen, en een tijdje op de thema tafel mogen liggen,
zou u die dan voorzien van naam mee willen geven?
DE LETTER S

Of misschien wilt u thuis op zoek met uw kind naar
voorwerpen die beginnen met de letter S, dan zou het
leuk zijn als die op de letterkast mogen liggen.
DANSJE

Uiteraard zijn we druk aan het oefenen met het dansje
voor de opening van de Kinderboekenweek. Vindt u
het leuk om dit thuis met je kind te oefenen? Op
YouTube kunt u het dansje vinden onder: gruwelijk
eng, Juf Sharon / Meester Nick (makkelijkere versie).
Tot slot hangt er op de deur van de klas informatie
over ons thema, onze letter en soms een vraag. Kijkt
u mee?

Met rekenen staat blok 2 voor onze neus. Groep 3
gaat tellen tot 20 maar ook met sprongen van 5 en we
maken kennis met de dubbelen. Daarnaast leren ze
het biljet van €5,-, geld wisselen tot €10,- met euro’s
en geld teruggeven tot €10,-. Ook wordt er een begin
gemaakt met het aflezen van de hele uren op de klok.
Daarbij zijn we druk aan het schrijven en leert groep
3 de letters te schrijven die in kern 1 en 2 geleerd zijn,
maar ook de cijfers worden.
Niet alleen groep 3 is hard aan het werk. Groep 4
werkt net zo hard. Zij starten deze maand met blok 2
van rekenen. Bij hun is aandacht voor handig en
gestructureerd tellen, getallen verdelen in tienen en
enen (37 is 3 tienen en 7 enen), springen op de
getallenlijn, meten met meters en centimeters,
kennismaken met het biljet van 50 en 100 euro en
klokkijken in digitale tijden (hele uren).
Blok 1 van spelling is al klaar en we zijn begonnen
aan blok 2. In blok 2 leren zij het plankwoord (plank),
het eer-oor-eur-woord (beer, voor, deur) en het aaiooi-oei-woord (haai, mooi, foei). We geven de
kinderen van groep 4 deze week ook een kopie van
de regelkaart mee naar huis, zodat jullie als ouders
ook weten hoe de spellingregels op school
aangeleerd worden.
Met schrijven is groep 4 o.a. druk bezig met het leren
schrijven van de hoofdletters.
KINDERBOEKENWEEK EN MEESTER/JUFFENDAG!

Naast het harde werk start 4 oktober de
kinderboekenweek. Tijdens de kinderboekenweek zal
er in de klas aandacht zijn voor spannende boeken,
maar ook dierendag wordt deze dag niet vergeten.
Verder hebben we in oktober nog onze meester- en
juffendag waar we weer een gezellige dag van gaan
maken.

Van groep 5 en 6

Van groep 7 en 8

WAT GAAN WE LEREN?

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer
op. Wat vliegt de tijd. Wij zijn heerlijk met de kinderen
in de klas begonnen.

We gaan met spelling aan de slag met blok 2. Groep
5 gaat aan de slag met de klankgroepenwoorden.
Groep 6 krijgt meer categorieën aangeboden.
Waaronder de ’s en de ’s bij een meervoud. Ook gaat
groep 6 leren hoe ze de zinnen in de verschillende
tijden kunnen zetten.
Met taal gaat groep 5 werken aan het thema “Nacht”
en groep 6 gaat werken aan het thema
“Pronkstukken”.

SNAPPET

De kinderen hebben allemaal hun eigen Snappet met
daarbij een toetsenbord en een muis. Hierop maken
zij hun rekenwerk. Wat zijn de leerlingen hier
enthousiast over (en de juffen ook). Als de les van de
dag af is, gaan de leerlingen met hun eigen leerdoel
aan het werk. Bijvoorbeeld: x-sommen onder elkaar,
oppervlakte berekenen, grote deelsommen.

TOETSEN

In oktober zullen de eerste toetsen zijn van
geschiedenis en aardrijkskunde. Dit gaan we in de
klas samen voorbereiden, zodat alle kinderen thuis
goed aan de slag kunnen met het leren van deze
toets.
REKENEN

Rekenen op de tablets loopt goed. En zoals op de
informatieavond gezegd is, vinden de kinderen het
erg fijn om met de tablets te werken. De eerste
tussentoetsen zijn geweest. Deze heeft de leerkracht
samen met de kinderen in kunnen kijken om te
bespreken waar de foutjes liggen. Zo kan het kind aan
zijn of haar eigen leerdoelen werken.
CIRCUIT

De creaties bij handvaardigheid en tekenen beginnen
vorm te krijgen. We gaan nog even door met het
thema “diep in de zee”. De kinderen die ICT-les
krijgen doen ook erg hun best. Wat weten de kinderen
al veel zeg! Maar ze leren ook iedere les nieuwe, en
vooral handige trucjes.
PLUSKLAS

De plusklas is begonnen! Een leuke uitdaging voor
een aantal kinderen. Heel veel plezier allemaal!

MEDEDELING

Maandag 30 oktober staat juf Marijke de hele dag
voor de groep.

AGENDA
Ook hebben de kinderen allemaal een agenda
gekregen. Daarin schrijven zij op maandag het werk
voor de komende week in (rekenen, taal en spelling)
Ook komen daar de boekenkring, spreekbeurt,
werkstuk en toetsen in. Vanaf deze week gaat de
agenda elke dag om 15u mee naar huis en de
volgende ochtend weer mee naar school. De kinderen
die naar de plusklas gaan, kunnen deze agenda ook
daar gebruiken.
KINDERPOSTZEGELS
Op 27 september
hebben de kinderen de
Kinderpostzegels mee naar huis gekregen en kunnen
ze in hun eigen buurt langs de deuren om de
postzegels te gaan verkopen. Wij maken in de klas
afspraken wie waar loopt. Dit jaar is er ook een zgn.
bestel-app, de kinderen hebben hierover uitleg in de
klas gehad.
PLUSKLAS
Plusklas groep 7 is van start gegaan. Jesse en Marle
veel plezier op maandag in de plusklas.
Groep 8 gaat naar de plusklas op het Zuyderzee
Lyceum. Ilse en Myra veel succes op dinsdag!
WAT GAAN WE LEREN?
SPELLING
Blok 1 groep 7: herhalen van de aangeleerde
spellingsregels
 meervoud ‘s: de ski-ski’s
 woord met –eren, -enen, -elen: hinkelen
werkwoordspelling:
 tegenwoordige tijd
 verleden tijd
 voltooide tijd
 verleden tijd klank veranderend werkwoord

woordsoorten:
 werkwoord
 lidwoord
 zelfstandig naamwoord
 enkelvoud
 meervoud
 bijvoeglijk naamwoord
 hulp werkwoord
 voltooid deelwoord
Blok 1 groep 8: herhalen van de aangeleerde
spellingsregels
 garagewoord: bagage
 routewoord: blouse, souvenir
Werkwoordspelling:
 tegenwoordige tijd
 verleden tijd
 voltooide tijd
 verleden tijd van klank veranderend
meervoud
 stam+t

Groep 8
Herhalen van de aangeleerde rekenstrategieën.
 Grafieken aflezen
 Verhoudingstabellen
 Oppervlakte berekenen
 Grote x-sommen (436x266=)
TAAL

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe
taalmethode: Staal. Mooie methode met veel
woordenschat. We moeten allemaal wennen aan
deze methode (ook de juffen!). De stof is op een veel
hoger niveau dan wij gewend waren met taaljournaal.
Groep 7 heeft het dit blok over strips (cartoon,
context, dialoog, accentueren)
Groep 8 werkt dit blok over China (de trekpleister, de
stijl, de strekking).

REKENEN

Denk aan het oefenen van de tafels! Vooral de tafels
van 6,7,8 en 9. Op tafeldiploma.nl kunnen de kinderen
de tafels goed oefenen.
Groep 7
Herhalen van aangeleerde rekenstrategieën.
 Klokkijken
 Tafels
 Op,- en aftrekken onder elkaar
 Plaatsen van getallen op de getallenlijn.
 Omzetten van inhoudsmaten

Vriendelijke groet mede namens
het team,
Ella van Essen en
Sandra van der Tempel

