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In deze nieuwsbrief: 

- Studiedag 29 oktober 

- Kinderboekenweek in de klassen 

- Leerlingenraad bekend 

- Techniekfabriek 

- Voorleeskampioen 

- Workshops groep 5 t/m 8 

- Herfst in groep 4 

- En meer…… 

 

1. Sparen voor onze school bij de Jumbo! 

Vanaf woensdag 3 oktober is het mogelijk om 

voor onze school te sparen bij de Jumbo op de 

Spoorhaag. Als u boodschappen doet dan kunt 

u punten doneren aan onze school door ze in 

te leveren in de winkel of op school!  

We hebben al 423 punten bij elkaar 

gespaard! 

Met de opbrengst willen wij groot en klein 

speelmateriaal voor buiten op het plein 

aanschaffen voor de kinderen! Wij hopen op 

een mooi bedrag. Sparen kan tot en met 20 

november! 

 

2. Fietsenhok gebruik 

Wilt u erop letten dat bij aanvang van school 

de fietsen op de juiste plaats in de 

fietsenstalling worden gestald? Vooral voor de 

kinderen die tussen de middag naar huis gaan 

is het soms lastig om hun fiets te kunnen 

pakken. Op school bespreken we dit ook in de 

klas. 

3. Techniekfabriek groep 7 

Aanstaande woensdag 17 oktober is het 

eerste bezoek bij de Techniek Fabriek voor 

groep 7. Totaal 4 bezoeken zullen we afleggen 

in de fabriek. We vertrekken op de normale 

tijd van school en zullen onder leiding van een 

aantal enthousiaste vrijwilligers met een 

affiniteit voor techniek, goed bezig zijn met 

techniek. We gaan op de fiets en oefenen zo 

ook een beetje met de verkeersregels en -

bordentechniek. Volgende week in de 

nieuwsbrief een verslag van dit bezoek! 

4. Studiedag 29 oktober 

Alvast voor uw agenda.. Maandag na de 

herfstvakantie zijn alle kinderen ook nog vrij 

van school. De leerkrachten krijgen deze 

maandag de hele dag Kanjertraining. 

5. Leerlingenraad bekend 

Aanstaande maandag komt de leerlingenraad 

voor het eerst bij elkaar. Wij zullen hen 

volgende week aan u voorstellen! 

6. Herfstknutsels in groep 4 

Dyon uit groep 4 had een hele grote zak vol 

met kastanjes meegenomen om mee te 

knutselen. De vader van Pascal had handige 

apparaatjes voor onze groep gemaakt om 

gaatjes in de kastanjes te prikken. 



 

En zo gingen we woensdag enthousiast aan de 

slag. De klas staat nu vol met allerlei dieren en 

knutsels gemaakt van kastanjes en stokjes. 

Het was een superleuke en gezellige les! 

 

 

 

7. Kinderboekenweek in de klassen 

Uit groep 1-2A 

In onze groep stond tijdens de 

Kinderboekenweek het boek “Kikker vindt een 

vriendje” van Max Velthuijs centraal. Het 

verhaal is een paar keer voorgelezen in de 

kring en we hebben er een filmpje van 

bekeken. Vervolgens zijn de platen van het 

verhaal opgehangen in de huishoek waar de 

kinderen het echt konden naspelen met de 

poppen van Kikker en zijn vriendjes. Het was 

leuk om te zien hoe goed de kinderen het 

verhaal konden navertellen en spelen! 

 

Uit groep 6 

We hebben een  thema tafel vol boeken die 

van thuis zijn meegebracht en waar 

enthousiast over 

werd verteld. 

Afgelopen woensdag 

was er een 

kinderboeken- 

auteur in onze klas. 

Gideon Samson 

vertelde net zo mooi 

als hij in zijn boeken 

doet. Hij heeft tien 

boeken geschreven 

waarvoor hij Vlag en 

wimpel prijzen en 

Zilveren griffels won. 

Die griffel mochten 

we allemaal vasthouden. De spannende quiz 



 

waarmee werd afgesloten is gewonnen door 

Nora. Ze won een mooi boek met opdracht.

 

Uit groep 7 vriendschapsland 

 
Wat een mooi onderwerp voor de 
Kinderboekenweek – Kom erbij. Ook in groep 
7 is er op een aantal manieren aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek. De 
kinderen zijn erg druk, in groepjes, met het 
maken van een landkaart voor een 
zelfontworpen land, met een eigen taal, eigen 
wetten, mensen, vlag en noem maar op. Wat 
een enthousiasme!! 
 
Gideon Samson op bezoek 
De kinderen hingen 
aan de lippen van 
deze schrijver. Hij 
vertelde enthousiast 
en veel, las erg mooi 
voor en had een 
spannende quiz, 
waarbij er een heus 
gesigneerd boek 

gewonnen kon 
worden…. Wat 
spannend! De 
finalisten Kim en Mika 
moesten het tegen 
elkaar opnemen om de 
prijs in ontvangst te 
mogen nemen. De 

vraag was lastig: Hoeveel bladzijden heeft dit 
boek? Kim kwam er het dichtstbij en won 
“Niks zeggen”.  
 
Uit groep 8 
 
De groepen 6-7-en 8 hadden vandaag Gideon 

Samson op bezoek. Gideon is o.a. bekend van 

de boeken Zeb, De hemel kan wachten en Met 

je hoofd boven water. 

Een uur lang vertelde Gideon over zijn droom 

om profvoetballer te worden tot aan het 

moment van zijn eerste boek en de boeken 

die daarop volgden. Wat het betekent om 

schrijver te zijn en hoe hij aan zijn verhalen 

komt. Ondertussen mochten de kinderen 

vragen stellen. 

Het was boeiend en dat zorgde ervoor dat 

Gideon de klassen meer dan een uur stil wist 

te houden. En dat is toch knap! 

 
8. Voorleeskampioen! 

Vanmiddag vond de traditionele 

voorleeswedstrijd plaats! 4 leerlingen uit 

groep 7 en 8 streden om de titel. Wat vooraf 

zeker was, was dat het dit jaar een winnares 

zou zijn! Maartje, Flore, Sophie en Roos 

hebben een fantastische presentatie gegeven 

en mooi voorgelezen. Na juryoverleg kwam 

het verlossende woord… Roos van den Berg is 

de winnares van de voorleeswedstrijd 2018-

2019 en zal onze school gaan 

vertegenwoordigen.  

 



 

9. Groepsdoorbrekend werken, talent nog 

steeds gezocht! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar talenten van 

ouders om in te zetten bij het geven van 

workshops aan de groepen 5 t/m 8. Ook als u 

hierbij wilt ondersteunen dan horen wij dit 

graag! De workshops vinden plaats op 

vrijdagmiddagen in november vanaf vrijdag de 

9e tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Als u mee 

wilt en kunt helpen dan graag even een 

mailtje naar 

martijn.vankooten@vanharteschool.nl   

 

10. Notulen MR 

Als bijlage bij de  nieuwsbrief de notulen van 

de eerste MR vergadering van dit schooljaar. 

11. Kanjerschool 

Met het oog op de studiedag van maandag 29 

oktober wanneer we opgaan voor het 

certificaat Kanjerschool, hebben we een 2e 

banner geplaatst in de bovenbouw vleugel! 
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