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4. Gymles op maandag
Op de maandag wordt de gym gegeven door
Meester Sven. Met veel enthousiasme komen
kinderen naar de gymzaal. Elke week wordt er
gebruik gemaakt van muziek tijdens gym b.v.
tijdens het standbeeldspel. Op de maandag
wordt er vooral met toestelonderdelen
gewerkt en op de donderdag staat er een spel
centraal. De leerkracht is op maandag samen
met Sven aanwezig in de gymzaal.

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.
2. Jaarvergadering oudervereniging
In een aparte mail heeft u vandaag het
verzoek gekregen tot betaling van de
ouderbijdrage van dit schooljaar. Anders dan
andere jaren hebben we dit jaar besloten om
de ouderbijdrage en de kosten voor het
schoolreisje in één keer te innen. Voor vragen
kunt u terecht bij de penningmeester van de
OV.
3. Gehoorapparaat zoek!
Heeft iemand toevallig een gehoorapparaat
gevonden? Een meisje uit groep 6 is het
verloren en weet niet waar het gebleven kan
zijn? We horen het graag als u iets gezien of
gevonden heeft.

Gymkleren tijdens de gymles zijn onmisbaar.
Wilt u uw kind eraan (blijven) herinneren dat
hij/zij op de maandag en de donderdag gym
heeft?
5. Wisbordjes in groep 3
In groep 3 zijn we gestart met wisbordjes.
Wisbordjes zijn een eenvoudig en doeltreffend
middel om in één oogopslag te zien of de hele
klas de instructie heeft begrepen. In plaats van
één leerling voor de klas te roepen of een
beurt te geven, stel je de vraag aan de hele
klas en noteren alle kinderen hun antwoord
met een whiteboard stift op hun wisbordje dat
ze daarna omhoog houden. Vervolgens vegen
ze het weer uit en luisteren ze naar de
volgende instructie/opdracht.
De kinderen zijn enorm betrokken en 100%
actief. Er is steeds afwisseling tussen de
leerkracht die instructie geeft en de kinderen
die nadenken en antwoorden. Op de foto’s
oefenen we de door middel van een letter

dictee de schrijfletters. De kinderen en de juf
zijn erg enthousiast en we gaan dit verder
uitbreiden bij meer vakken.

6. Pompoenen
Na een paar dagen hard werken en veel
toetsen was het tijd om te ontspannen tijdens
een knutselwerk over pompoenen. De
kinderen hadden erg veel lol als er weer
iemand klaar was en het knutselwerk getoond
werd. De resultaten hangen in de gang en een
aantal zijn te zien op de foto’s. Of ze grappig
of juist eng zijn kunnen jullie zelf wel
beoordelen.

