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1. Sparen voor onze school bij de Jumbo!
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De kinderen hebben óf
een mobielhouder
gemaakt óf een Electro
spel.
Deze juf wil de kinderen
graag een groot
compliment geven: “Wat
een kanjers zijn jullie! Ik
heb zelf kans gezien om
alle ouders een foto van
hun kind te sturen.”
Gelukkig kwam meester
Martijn ons op tijd ook weer halen en waren
we (met alle vingers, haren en neuzen intact)
op tijd weer op school.
We kunnen niet wachten tot de volgende
keer.

We hebben al 712 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!
3. Studiedag 29 oktober

2. Techniekfabriek groep 7
Wat een superochtend hebben we gehad!
Nadat we op school al behoorlijk wat
voorbereidingen hadden getroffen, was het op
woensdagochtend eindelijk zover! Met
meester Martijn voorop, fietsten we naar de
Techniekfabriek, waar we hartelijk ontvangen
werden door héél veel enthousiaste
vrijwilligers. Na duidelijke afspraken en regels,
konden we aan de slag!!

Maandag na de herfstvakantie, maandag 29
oktober, zijn alle kinderen vrij van school. De
leerkrachten krijgen deze maandag de hele
dag Kanjertraining.
4. Open podium
woensdagochtend 7 november is er Open
Podium in de gymzaal. Elke groep zal een
optreden verzorgen. De exacte indeling van de
groepen volgt nog. U komt toch ook kijken?

5. Leerlingenraad bekend
Afgelopen maandag kwam de leerlingenraad
voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. Er is
gesproken over de activiteiten bij de overblijf,
de invulling van de workshops en over het
stallen van de fietsen en steps. De volgende
leerlingen zitten in de raad: Anna en Hidde uit
groep 5, Juultje en Esmée uit groep 6, Leia en
Siebe uit groep 7 en Rein en Aiden uit groep 8.
Volgende vergadering staat Carnaval op de
agenda en evalueren we de workshops.

school. Dit jaar willen we ook opnieuw
bekijken hoe we de school gaan versieren, dus
heeft u ideeën? Dan kunt u zich aanmelden bij
Janneke Baas jcmbaas@hotmail.com In de
week van 19 november zal de school versierd
worden.
Voor de Kerst zijn we op ook op zoek naar
ouders die met ons mee willen denken over
de versiering in de school en de activiteit voor
ouders. Op donderdagavond 15 november
willen we hier over brainstormen. Als u mee
wilt denken/doen dan kunt u dit laten weten
aan Sandra van de Kolk
sandra@vandekolk.net of aan Wendy Velders
wendy_velders@hotmail.com
8. Estafette lezen in groep 4
Iedere dag lezen we in groep 4. We noemen
dit Estafette lezen. Het is ook heerlijk om dit in
de leeshoek in de klas te doen. De kinderen
waren zo verdiept in hun boek dat ze niet eens
merkten dat de juf foto’s maakte.

6. Workshop hulp gezocht!
Vanaf vrijdagmiddag 9 november gaan wij
workshops aanbieden voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. Wij zijn blij met de
aanmeldingen van ouders die hierin iets van
hun talent willen delen met de kinderen. We
zoeken alleen nog meer handjes om de
kinderen in kleine groepjes te begeleiden!
Bent u in de gelegenheid om ons een of
meerdere keren te helpen dan horen wij dit
graag! Wij zijn nog op zoek naar hulp bij de
workshops; fotografie, figuurzagen en
creatief. De workshops vinden plaats 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
7. Sint en kerst: hulpouders gevraagd bij het
versieren.
Afgelopen woensdag heeft u via de Digiduif
het bericht over de oudervereniging
ontvangen. Hierbij de eerste oproep voor hulp
bij Sinterklaas en Kerst!
Voor Sinterklaas zoeken we ouders die willen
en kunnen helpen bij het versieren van de

Het accent bij Estafette lezen ligt op het
aanleren van een goede technische
leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in correct lezen, vlot lezen en
vloeiend lezen. Maar daarnaast is er ook veel
ruimte in de methode voor leesplezier. De
kinderen werken hierbij op verschillende
niveaus. Wat kunnen ze dit al goed!

9. Kinderboekenweek in groep 5
In groep 5 is er de afgelopen 2 weken
regelmatig gewerkt aan het thema van de
Kinderboekenweek: Vriendschap. We hebben
met de klas een vriendschapsmeter gemaakt
met betrekking tot:




ze een social media profiel opgesteld voor hun
persoon. Wat zou Hugo de Groot nou op
Instagram hebben gepost als hij in die tijd
beschikking zou hebben gehad over een
smartphone? Wat een enthousiasme en wat
een topresultaten zijn er al neergezet. Kom
gerust eens kijken!

Samenwerken
Elkaar helpen
Complimenten geven

Ook zijn we met de kinderen deze weken
gestart met de eerste boekbespreking. De
kinderen mogen zelf een boek kiezen en hier
iets over vertellen en voorlezen aan de klas.
Wat is het leuk om te zien hoe goed de
kinderen dit kunnen presenteren aan hun
klasgenootjes! Daarnaast stimuleert het de
andere kinderen om ook dat leuke boek te
gaan lezen.
11. Tips voor activiteiten thuis met
betrekking tot Engels
Op school krijgen de
kinderen Engels.
Misschien wilt uw kind of
u hier thuis ook mee aan
de slag. Hieronder 10
tips.
Wij passen bij elkaar!
In groep 5 hebben de kinderen zichzelf
getekend met daarbij iets wat ze leuk vinden
of graag doen. We hebben met elkaar gezien
dat iedereen iets anders leuk vindt of graag
doet én dat mag!
10. De gouden eeuw in groep 8B
Het geschiedenisthema ‘de gouden eeuw’ is
de afgelopen weken echt tot leven gekomen
in groep 8B. De kinderen hebben zich allen
verdiept in een bijzonder persoon uit die tijd:
Rembrandt, Michiel de Ruyter, Christiaan
Huygens, Hugo de Groot en nog veel meer
andere namen.
Over deze persoon hebben de kinderen uit
verschillende bronnen informatie moeten
selecteren en een levensloop (een
minibiografie) geschreven. Vervolgens hebben

1. Learn English Kids: Op deze site vind je
veel liedjes, korte verhaaltjes,
spelletjes, knutselideeën en
werkbladen. Een echte aanrader.
2. Get sguiggling: tekenfilmpjes op
YouTube van ongeveer 15 minuten.
Speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar. Ze
zullen natuurlijk niet alles snappen
van wat er gezegd wordt, maar het
leuke is dat ze mee kunnen tekenen
tijdens het kijken. Zorg dus dat er
potlood en papier klaar ligt. Dit filmpje
wordt helaas wel onderbroken door
reclame, maar is toch de moeite
waard. Kinderen krijgen zo heel veel
input en zijn actief bezig dankzij het
tekenen. De filmpjes kunnen op
thema gekozen worden.
3. Pocoyo: Een kinderserie YouTube met
afleveringen van ongeveer 25
minuten. Jonge kinderen zullen hier
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veel van leren: er wordt langzaam en
duidelijk Engels gesproken.
Oxfordowl: Op deze site kunnen
kinderen online boekjes lezen en
tegelijkertijd luisteren ( maak een
gratis account aan en klik op “enter
site ”bij Oxford Owl for home) . Bij
“free e-books” vind je vervolgens heel
veel boeken op verschillende niveaus.
Kinderen kunnen zelf de bladzijde
omslaan en beslissen of ze de audio
aanzetten. Er wordt langzaam en
duidelijk gesproken. Ook kun je
selecteren op leeftijd. Bij de meeste
boekjes vind je ook extra activiteiten,
zoals bijvoorbeeld plaatjes op de
goede volgorde leggen.
Schooltv What”s up: Voor leerlingen
in de bovenbouw is er deze leuke ( en
soms best spannende ) serie
gebaseerd op diverse thema’s.
Learning chocolate: een site met
vocabulaire oefeningen. Je kunt
woordjes aanklikken en naar de
uitspraak luisteren, maar als je Engels
kunt lezen, is er een scala aan
mogelijkheden.
Learn Englisch Teens: Geschikt voor de
gevorderde leerling en de
bovenbouw. Je kunt er filmpjes kijken
( en er online opdrachten bij
maken),fragmenten luisteren, teksten
lezen, vocabulaire oefen en spelletjes
doen. Wil je eerst weten welk niveau
je hebt, doe de online test.
News in levels: Hier kunnen kinderen
uit de bovenbouw actuele,
informatieve filmpjes kijken op
niveau. Als je op “exercises” klikt, kun
je bijbehorende opdrachten
downloaden.
Cambridge English: Vink aan welke
vaardigheid je wilt oefenen en op welk
niveau. Vervolgens krijg je allerlei
online oefeningen.
Cambridge Younger learners: Voor alle
kinderen die een beetje kunnen lezen
en schrijven in het Engels, is deze site
erg leuk!

12. Dank
De kleutergroepen willen meneer Steenman
van de AH (Oude Dorp) bedanken voor het
houten kraampje. Inmiddels heeft het
kraampje een plekje gekregen in onze
huishoek, de kinderen spelen er graag mee.

13. Vanuit de parochie: 11 november: SintMaarten
Op zondagavond 11 november is het Sint
Maarten. Heb je zin om dat samen met andere
kinderen te vieren? Kom dan naar Basisschool
De Vlinder, Bloesemtuin 17. Om 16.00 u
verzamelen we daar met je lampion. Dan
lopen in optocht we naar de Loerickerstee.
Met de bewoners luisteren we naar een mooi
verhaal, we zingen liedjes samen met
kinderkoor Zing Zang en natuurlijk is er iets
lekkers. Je mag een zelf geknutseld
lampionnetje meenemen om aan de mensen
in de Loerickerstee te geven. Daarna ga je met
je eigen lampion langs de deuren in je eigen
straat. Doe je mee? Marjon Letter (Stichting
Present), pastor Meike Hettinga en ds. Martin
Snaters en de kinderen van kinderkoor Zing
Zang vinden het heel leuk als je mee komt
zingen met de Sint Maartenliedjes. We
repeteren op woensdag 31 oktober en 7
november om 18.45 tot 19.30 bij de R.K. kerk
aan de Loerikseweg 12. Je bent van harte

welkom! Voor meer informatie
kinderkoorzingzang@gmail.com

