
AGENDA!
WOENSDAG 3 OKTOBER 
OPENING KINDERBOEKENWEEK 
THEMA ‘VRIENDSCHAP’

BAGAGE VOORZIEN VAN NAAM 
INLEVEREN IN DE SPEELZAAL 
(OF ANDERE DAARVOOR 
AANGEGEVEN PLEK)
 
DONDERDAG 4 OKTOBER
KAMP GROEP 1 T/M 8
EN FACET

VRIJDAG 5 OKTOBER 
GROEP 1/2 VRIJ 

KAMP GROEP 3 T/M 8
EN FACET

DAG VAN DE LERAAR

VRIJDAG 12 OKTOBER
’S MIDDAGS GROEP 5 T/M 8
EN FACET BOVENBOUW VRIJ

KATTEBEL 4
BEGIN VAN DE 
HERFSTVAKANTIE
OM 12. 00 UUR

MAANDAG 15 OKTOBER T/M 
VRIJDAG 19 OKTOBER 
HERFSTVAKANTIE

MAANDAG 22 OKTOBER 
LUIZEN EN NETENCONTROLE

WOENSDAG 24 OKTOBER
10.45 UUR VOORLEZEN AAN 
PEUTERS EN DREUMESEN

LEESCONSULENT
IN ALLE GROEPEN

☛

☛

☛

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van wie de ouders helpen bij de 
organisatie van het kamp van de spellen of de kookploeg informatie ontvangen 
op papier. Kijkt u even in de tas van uw kind als u dit niet gezien heeft? 
Bagage op woensdag, voorzien van naam, inleveren in de speelzaal (of 
andere daarvoor aangegeven plek). Er hangen briefjes met de naam van 
de chauffeur met de namen van de kinderen die meerijden er onder. Bagage 
dat op donderdag niet in de auto past wordt meegenomen door het busje en 
conciërges.

Mocht u het als hulpouder leuk vinden om verkleed te komen passend binnen 
het thema ‘Circus’ zouden wij dat leuk vinden. Dit is uiteraard vrijblijvend! 

We hebben nog niet van alle kinderen het bed(t)wetertje terug ontvangen. 
Graag zo spoedig mogelijk inleveren mocht u dat nog niet hebben gedaan. Dan 
kunnen we ook u bereiken bij evt. calamiteiten etc.

Van heel veel gezinnen hebben we de formulieren nog niet retour die zijn 
meegegeven op de informatieavond. Als u niet aanwezig was heeft u die een 
dag later ontvangen. Dringend verzoek dit zo snel mogelijk in te leveren. Nu is 
het lastig om foto’s te maken omdat we niet weten voor welke kinderen er wel 
of geen toestemming wordt verleend. Daarnaast kunnen we bijzonderheden 
t.a.v. het overblijven niet doorgeven mocht dat wenselijk zijn en dat eigenlijk 
wel goed vinden. Uiteraard delen we met overblijfouders alleen die informatie 
die voor het overblijven van belang is. 

Kamp

Privacyformulieren retour
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Nieuws uit 
groep 3-4
In groep 3-4 werken 
we elke dinsdag- en 
donderdagmiddag aan 
een circuit. Op deze 
middagen werken ze 
in groepjes aan allerlei 
verschillende opdrachten. 
Het circuit bestaat uit 
een computeropdracht, 
een bouwopdracht, 
reken- en/of taalspellen 
en drie verschillende 
knutselopdrachten. 
Zie hieronder de 
prachtige resultaten 
van Zaza de kakkerlak, 
de Stampertjes en de 
Krullenvaar. Alle drie zijn 
ze wel bekend uit Pluk 
van de Petteflat.

Groep
3/4
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2 oktober
Eline
groep 5/6

6 oktober
Quinn
Het Facet

11 oktober, 
Cassandra
groep 7/8

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Overblijven

Kinderboekenweek

Studiedag

Gym komende week in groep 5 t/m 8 en kinderen 
bij Het Facet die met deze groepen mee gymmen)

Er hebben zich voldoende ouders zich opgegeven voor het overblijven bij de 
kleuters zodat we de kleuters na de herfstvakantie (en wellicht al eerder) apart 
kunnen laten spelen. Voor de herfstvakantie proberen we de inroostering rond 
te hebben, zodat we zo spoedig mogelijk kunnen starten.
Voor overblijfouders volgt er na de herfstvakantie een uitnodiging voor een 
avond waarop we met elkaar het overblijven bespreken. 

Komende week start de kinderboekenweek. Dit schooljaar besteden we daar 
wat minder aandacht aan dan anders doordat het samenvalt met het kamp.
We hopen dat u thuis deze kinderboekenweek aandacht aan (voor)lezen 
besteedt. In de bibliotheek en in (kinder)boekwinkels worden vaak leuke 
activiteiten georganiseerd.

Afgelopen maandag was de school gesploten i.v.m. een studiedag. Deze dag 
stond in het teken van het onderwijs in begrijpen lezen. We hadden een trainer 
ingehuurd om ons meer wegwijs te maken in de methode die we momenteel 
aan het verkennen zijn om evt. te implementeren. Het geleerde gaan we nu 
toepassen in de praktijk en met de werkgroep volgen we dit proces en zetten 
we verdere lijnen uit n.a.v. opgedane ervaringen. 

Komende week gaan deze groepen niet gymmen i.v.m. kamp. Dan vallen er 
al veel reguliere lessen uit en wordt er al veel bewogen.
Groep 3/4 en de kinderen van Het Facet die met deze groep mee gymmen gaan 
wel gymmen want bij hun is vorige week ook al de gymles uitgevallen. 
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Schaken in groep 5-6
Op woensdag 26 september kwam (oud)leerkracht Henk 
op bezoek in de klas. Hij kwam ons leren schaken! Na een 
uitleg en presentatie, zijn de kinderen in tweetallen aan de 
slag gegaan. Mooi om te zien hoe enthousiast iedereen met 
het spel bezig was! 

Groep
5/6

Na het schaken hebben we samen besproken wat we nu 
weten over schaken (zwarte woorden) en

hoe we het schaken beleefd hebben (groene woorden).
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Meer foto's op de volgende pagina

Crea-circuit groep 5 t/m 8
De afgelopen 4 weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 op
vrijdagmiddag een crea-circuit gehad. Deze middag zijn ze bezig geweest met: 
- koken: maken van loempia’s 
- timmeren: maken van een huis
- kleien: maken van een mens, dier of voertuig
- linoleum snijden: geheel eigen ontwerp

Het was geweldig om te zien hoe betrokken kinderen waren en hoeveel zin
ze elke week hadden in crea! 
Dit was niet mogelijk geweest zonder alle hulp van ouders en oud-leerkrachten!
Heel erg bedankt voor jullie inzet.
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