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1. Kunstworkshops
Afgelopen dinsdag heeft Judith de Haan in
verschillende groepen een tekenworkshop
gegeven. Het enthousiasme bij de kinderen
was groot. Hieronder een impressie van de
lessen in de groepen.

2. Filmbezoek groep 7 maandag 30
oktober
Maandag 30 oktober gaan de groepen 7 naar
de Film in theater de Slinger in het kader van
het Kunstmenu. Ouders hebben hiervan
bericht ontvangen via de Digiduif.
3. Studiedag onderbouw: 8 november
Op woensdag 8 november is er een studiedag
voor de onderbouw. Dit betekent dat de
kinderen van groep 1 t/m 4 die dag vrij zijn.
4. De schoolbibliotheek in bedrijf!

Afgelopen maandag was de eerste dag dat de
schoolbibliotheek echt open was voor de
kinderen. Elke dag van 8.30-9.00 uur is er een
begeleidende ouder die boeken inneemt en
uitleent. En wat was het gelijk druk.
Hieronder enige reacties van kinderen:





Het is echt veel leuker om nu een
boek uit te gaan zoeken.
De bieb ziet er heel gezellig uit!
We hebben nu veel meer keus om uit
leuke boeken te kiezen.
Het bliepje om boeken uit te lenen is
zo leuk.

In de bijlage van de Nieuwsbrief kunt u
aangeven of u er bezwaar tegen heeft of de
adresgegevens van u ook bekend zijn bij de
bibliotheek in Houten. De kinderen kunnen
een gratis bibliotheekpasje ophalen bij de
bibliotheek in Houten.
5. Jaarvergadering oudervereniging
Dinsdagavond 31 oktober heeft uw
oudervereniging haar jaarvergadering.
Woensdag heeft u via de Digiduif de agenda
en de financiele stukken ontvangen. De
vergadering is openbaar en u bent welkom
vanaf 20.30 uur.
6. Luizen en kammen.
Zoals u weet worden alle kinderen na iedere
vakantie gecontroleerd op luizen en/of neten,
door onze kamouders. Zo ook afgelopen
woensdag. In een paar groepen komen luizen
voor. Ouders zijn hiervan op de hoogte
gesteld. De vraag aan u om uw kind(eren)
regelmatig te kammen, ook wanneer er op dit
moment geen luizen zijn geconstateerd.
Bedankt! Mede namens al onze kamouders.
7. Huiswerk groep 6 t/m 8
Deze week hebben de kinderen van groep 6
t/m 8 voor het eerst huiswerk mee naar huis
gekregen. Voor veel kinderen best spannend.
In iedere klas is een vaste huiswerkdag
afgesproken. Op deze dag verwachten wij dat
huiswerk weer op school is, samen met de
agenda. De leerkracht kan dan weer opnieuw
huiswerk opgeven voor de volgende week.

Waarom huiswerk?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren
plannen. Door de kinderen structureel
huiswerk mee naar huis te geven, leren de
kinderen hiermee om te gaan. Het is hierbij
belangrijk dat u als ouder uw zoon/dochter
helpt met plannen, want kinderen moeten
leren om te kijken wanneer het een handig
moment is om het huiswerk te maken.
Het rekenhuiswerk
Het huiswerk wat de kinderen meekrijgen is
het verlengde van wat de kinderen op school
aangeboden krijgen. Het huiswerk is dan ook
per leerling op niveau. Daarnaast is het
huiswerk zo opgebouwd dat de kinderen
direct kunnen zien of zij het huiswerk goed
gemaakt hebben. Als alle sommen gemaakt
zijn, komt er namelijk een woord uit. Klopt dit
woord, dan is de bladzijde goed gemaakt.
Klopt het woord niet, dan zal uw zoon/dochter
zich opnieuw over de sommen moeten
buigen. U kunt dit als ouder dus ook zelf
makkelijk controleren en uw zoon/dochter
helpen waar nodig.

8. Groep 3 en de herfst
Wat is het heerlijk om lekker buiten te spelen
in de herfst. De kinderen verzinnen met elkaar
allerlei leuke spelletjes. Zo zijn ze al een paar
weken druk in de weer met de blaadjes die op
de grond liggen. Vandaag maakten de
kinderen samen een berg. Met de harken van
de zandbak lukte dat erg goed. Leuk om de
kinderen zo te zien genieten en samenwerken.
Leuk was het om er ook op te springen!

Er werd voorgelezen uit The Gruffalo’s .
Het boek is makkelijk voor te lezen, omdat de
meeste leerlingen de Nederlandse versie
kennen en met behulp van de plaatjes het
verhaal goed kunnen volgen. Ook is het op
rijm geschreven en wordt er gebruik gemaakt
van herhaling. Het verhaal past goed bij het
thema ´body´, aangezien de muis uitgebreid
beschrijft hoe de Gruffalo eruit ziet: ´terrible
teeth, knobbly knees, a wart on his nose,
orange eyes, black tongue,purple prickles over
his back´. Aan het eind van de les hebben we
dan ook gedanst op een liedje, maar wanneer
de muziek stopte kregen de kinderen
opdrachten zoals, touch your nose, touch your
knees…..

Ook hebben we een liedje geleerd over dat je
niet bang hoeft te zijn voor Monsters: Go
Away Scarry Monster !! Omdat we al kleuren,
getallen en lichaamsdelen al hebben
geoefend, konden de kinderen Monsters
tekenen. De kinderen kregen een leeg blad en
in het Engels opdrachtjes.
9. De Engelse lessen tijdens de
kinderboekenweek waren ook gericht
op het thema: “ Griezelen ”

“´Draw a big red head´, ´Draw three green
eyes´, ´draw two purple noses´ etc.
De resultaten zijn fantastisch geworden en
ondanks dezelfde opdrachten zijn de
Monsters toch allemaal anders geworden.

10. Groep 6
De Kinderboekenweek lijkt alweer een tijd
geleden. Toch heeft groep 6 een paar leuke
foto’s die ook een beetje bij Halloween passen
en die we jullie graag willen laten zien.

Roef had voor de groep wel een héél eng boek

11. Opsporing verzocht!
Nora uit groep 4 is
afgelopen dinsdag Aap kwijt
geraakt op school. Hiernaast
een foto van aap. Wie heeft
Aap gezien?! Nora wil hem
heel erg graag terug!

Deze kanjers hebben allemaal supergoed
voorgelezen in de groep. Wat was het
spannend, want ze deden het allemaal even
goed…..Uiteindelijk mocht Suze in de aula
voorlezen toen de jury aan het overleggen
was..

