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In groep 1 t/m 4 wordt fanatiek het
Sinterklaasjournaal gevolgd. Het is storm op
zee, alle pakjes waaien van de boot… zelfs
naar het dak van de Van Harte School!
Donderdag 16 november zag Robine uit groep
4 het pakje ineens liggen.
Gelukkig kon meester Maarten hem in de
pauze van het dak afhalen. ‘Voor Midas’ stond
erop. Groep 4 is alle klassen al rond gegaan
maar we hebben hem nog niet gevonden. Wie
o wie weet wie Midas is?

1. Open Podium
Vanochtend hebben we genoten van het
eerste open podium van dit schooljaar! Het
was een gezellige en swingende ochtend. Aan
het eind van deze nieuwsbrief een impressie
met foto’s.
2. Aanmelden broertjes/zusjes
Wanneer uw zoon of dochter al bij ons op
school zit en u heeft nog een zoon/dochter die
dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar
wordt, komt u dan even langs voor een
aanmeldingsformulier. Wij kunnen dan op tijd
een planning maken van de kinderen in de
kleutergroepen. Bedankt alvast!
3. Sinterklaas
Morgen komt de Sint weer aan in ons land. De
ouders van de kinderen van groep 5 t/m 8
ontvangen vandaag via Digiduif meer
informatie over het trekken van lootjes voor
de surprises.

4. Adreslijsten
Wij krijgen van ouders de vraag of we de
namenlijsten met adressen en
telefoonnummers kunnen meegeven per
groep. De wet op de privacy is aan
verandering onderhevig. Om
misverstanden te voorkomen, willen we u
hierover op voorhand informeren en de
mogelijkheid aangeven om het aan ons te
melden als u NIET wilt dat het adres van
uw kind(eren) wordt vermeld op deze
lijsten. We willen u vragen om dit vóór 25
november kenbaar te maken aan de
directie van de school. Begin december
zullen dan de adreslijsten per groep via
Digiduif worden verspreid.
5. Engels in groep 1 t/m 4
Op dinsdagochtend geeft Miss Karine elke
week Engels in groep 1 t/m 4. Met haar
mandje vol Engelse materialen gaat ze

langs de verschillende groepen en weet zij
de kinderen te enthousiasmeren voor
Engels. Spelenderwijs leren kinderen
Engelse woorden. Deze week stond vooral
de herfst centraal. Vraag er gerust eens
naar aan uw kind.

6. Luizenpluisouders gevraagd!
Heeft u op woensdagochtend eens in de
zes weken een uurtje over om te helpen
de kinderen neet- en luisvrij te maken?
Meld u aan bij Sandra van der Kolk!
Aan alle ouders nogmaals de vraag om uw
kind(eren) regelmatig te controleren op
luizen en/of neten. Met regelmatig
kammen, kunnen we de luizen beter
buiten de school houden. Bedankt alvast!
Heeft u vragen over neten/luizen en het
kammen? We nodigen u uit om woensdag
22 november om 8.30 uur naar de
teamkamer te komen. Dan is er een
luizenpluisouder aanwezig om uw vragen
te beantwoorden.
7. Schoenmaatjes (Edukans)
Ook dit jaar is er weer de actie
schoenmaatjes. De folders hiervan zijn
inmiddels mee naar huis met de kinderen.
Wanneer u hieraan mee wilt doen, kunt u
de gevulde schoenendoos bij de kerk
afgeven op zondag 3 december tijdens het
Omgekeerd Sinterklaasfeest. De
schoenendozen kunnen ook op school in
de aula ingeleverd worden. Hiervoor is
hoekje gemaakt, waar de schoenendozen
neergezet kunnen worden.
8. De jungle kijkdoos.
In groep 5 was dinsdag een soort van
jungle in de klas. Het was een afsluiting
van projectballade: de jungle, van mij. Ik
heet Nora Snoep. Mijn opa had een

kijkdoos gemaakt waar je zelfs met je
hoofd in kan. Het leek op een echte jungle
maar dan in het klein. Er zaten zelfs dieren
poppetjes in en stukjes takken. Het is echt
heel erg mooi. De kinderen zouden er wel
1 willen hebben. Ik mocht natuurlijk als
eerst kijken in de kijkdoos. Daarna
mochten ook nog een paar kinderen. Ik
vertelde aan de kinderen ook nog over de
jungle. Ik vertelde ook dat er bomen
worden gekapt en nog niet zo’n beetje
ook, het gaat er hard aan toe. En ik
vertelde ook over het project dat ik had
afgesloten. En ik vertelde dat mijn opa ook
alles had geknutseld. En dat mijn opa
foto’s had
gestuurd
naar Cool
Blue. En dat
hij daarmee
kaartjes had
gewonnen
om naar
Dierenpark
Amersfoort
te gaan. De
kinderen
waren ook
heel positief
over de
kijkdoos een
ze wilden allemaal kijken, maar daar was
helaas geen tijd meer voor want ze
moesten ook nog werken. Maar ze vonden
het gelukkig wel heel leuk. De kijkdoos
was weer weg en je snapt het wel dat de
kinderen het dan ook heel jammer
vonden. Ik ging nog even mee met haar
moeder die er ook de hele tijd bij was
geweest. Maar al snel ging ik weer terug
naar de klas om te werken. Mijn opa en
oom en ik hebben ook een filmpje
gemaakt. Het staat op YouTube en dan
moet je naar” Coolblue kijkdoos jungle “
zoeken en dan zie je meteen een kijkdoos
met dieren en daar moet je dan op
klikken. Door Nora Snoep uit groep 5

9. Duo lezen in groep 3
In groep 3 zijn we na de herfstvakantie
gestart met duo-lezen. De kinderen zijn
tijdens duo-lezen zelf verantwoordelijk om
te werken aan hun technisch leesniveau
en vinden dit erg leuk. Bij het duo-lezen
lezen de kinderen samen en hebben
allebei hetzelfde boek. Ze lezen dan om de
beurt en ze helpen elkaar als er een woord
fout gelezen wordt. Dit doen ze door een
zacht klopje op de tafel te geven waardoor
het kind dat leest nog kan verbeteren. Als
het niet lukt dan helpt de ander. Als het
boek uit is mogen ze erover vertellen
(presenteren) voor in de klas. Erg leuk om
te zien hoe serieus ze deze taak doen.

10. Informatievaardigheden voor groep 6
Op woensdag 22 november as. verzorgt
Bibliotheek Lek en IJssel een ochtend over
informatievaardigheden voor groep 6.
Kinderen zullen een les krijgen over het
opzoeken van informatie. Met behulp van een
stappenplan oefenen de leerlingen om
stapsgewijs een zoekvraag te formuleren, een
zoekstrategie te bedenken, informatie te
zoeken, te vinden en deze te interpreteren.
11. Kerstmusical
Als bijlage bij deze nieuwsbrief informatie
over de kerstmusical die dit jaar wordt
verzorgd door groep 5 en 6. Het kerstdiner
vindt plaats op donderdag 21 december vanaf
17.30 uur. De kinderen zijn deze
donderdagmiddag vrij van school. Na
Sinterklaas volgt meer informatie over de
kerstviering.

12. Nieuwe Taalmethode

Vanaf januari wordt er in de groepen 4 t/m 8
gestart met een nieuwe taalmethode: Taal
Actief. De afgelopen periode hebben we in de
groepen twee methodes getest. Taal Actief
werd door de leerkrachten én de leerlingen als
meest geschikt ervaren. Alle aspecten van
taalonderwijs komen aan bod: stellen,
spreken, woordenschat, luisteren, grammatica
en zinsopbouw. Daarnaast zal ook voor
spelling met deze methode gewerkt worden.
Vast nieuwsgierig? Zoek via YouTube op
‘Introductiefilm Taal Actief’ en u wordt in 3
minuten al een stuk wijzer!

13. Gastles in groep 5
In groep 5 is vrijdagmorgen de vader van
Leonore komen vertellen over de werking van
hersenen bij mensen en alles wat daarmee te
maken heeft. Zintuigen en zenuwen kwamen
natuurlijk ook aan de orde. Soms best
ingewikkeld maar reuze interessant!

14. Foto’s open podium

