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Info-avond VO ouders groep 8 (gr. 7 mag ook)
Sint Maartenoptocht
Peuterpas 13.00 tot 14.00 uur
Sinterklaastoneel groepen 5 t/m 8 10.00uur
Pietengym in de sporthal (kleuters, gr. 3 en 4)
TV uitzending “Lang Leve de muziekshow”
Pietengym in de sporthal voor gr. 1 t/m 4 (ochtend)
Sint op school (gr. 1 t/m 4 ’s middags vrij)
Kerstmusical groep 7
Kerstmaaltijd op school
groep 1 t/m 4 hele dag vrij
groep 5 t/m 8 ’s middags vrij

Inzichtelijk maken
Onlangs hebben we een m2 (= vierkante
meter) en een dm2 (= vierkante
decimeter) gekocht en in de gang bij
groep 7 en 8 op de vloer geplakt.
Kinderen leren zo beter hoeveel dm2 er
in een m2 passen. Belangrijk is ook dat ze
het kunnen zien en ervaren.
Hetzelfde geldt voor de m3 (= kubieke
meter) en dm3 (= kubieke decimeter),
want op deze manier kun je inzichtelijk
maken hoeveel kinderen er bijv. in een
m3 passen. Ook de som "Hoeveel dm3
passen er in 1 m3?" Is makkelijker op te
lossen. Juf Ineke is hier druk bezig.
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Reflecterende hesjes
Voor de herfstvakantie hadden we een Lichtcontrole op school met hulp van Andre Bakker
en gelukkig waren veel fietsen goed verlicht (voor- en achterzijde!).
Vaak zie ik ’s morgens op de Veendijk kinderen naar school fietsen met reflecterend hesjes.
Bijzonder prettig voor de automobilisten als het donker en wat mistig is; dus ook zeer veilig
voor de kinderen! Begreep van een moeder dat deze hesjes niet duur zijn en in verschillende
kindermaten te koop zijn. Ze is blij dat haar kind het hesje gewoon aan durft te doen en niet
denkt “Ik fiets voor aap”. In een mail schreef zij mij : “Kinderen fietsen weer naar de
sportverenigingen. Het is vanuit Nijeveen maar een klein stukje van huis naar sport, maar
ook dan is het zeer verstandig om goed zichtbaar zijn. Ik zeg altijd tegen onze kids Zien en
gezien worden....het is goed dat je hen ziet ( de andere verkeersdeelnemer), maar men moet
jou ook op tijd zien”.

Les van de brandweer (groep 7)

De brandweer kwam in groep 7 om een
les te geven over brandveiligheid in huis en
op school. Wat doe je als je bijna niets
meer ziet door de rookontwikkeling?

Lars en Feline kregen een masker op waardoor
ze bijna niets meer zagen en moesten samen
de uitgang van het klaslokaal vinden. Boeiend
en leerzaam!

The Little English Library
The Little English Library (kleine Engelstalige bibliotheek) is een non-profit organisatie die
gestart is in Breda. Het betreft een vrijwilligers project wat gesponsord wordt door mensen
uit de omgeving die toevallig nog Engelstalige kinderboeken hebben liggen. Wie heeft
er geen kinderboeken liggen in de kast of op zolder, pareltjes van vroeger die nu
vergeten zijn en liggen te verstoffen? Alleen betreft het nu Engelstalige boekjes, deze
zijn iets lastiger voor ons om aan te komen.
De eerste lading heb ik overgenomen van een lerares uit Den Haag. Een mooi begin vind ik
zelf. Het idee is om kinderen met Engels bezig te laten zijn, op een ontspannen manier, maar
vooral door middel van eigen keuze.
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Het lezen van boeken (maar ook het kijken van Engelstalige
televisie) vergroot de woordenschat, maar het vergroot ook
vooral het plezier wat leerlingen kunnen beleven aan
Engels. Door het lezen van boekjes beleven de leerlingen het vak
“Engels” op een andere manier.
De boeken zijn, samen met
de boeken die school de laatste jaren heeft
aangeschaft, te vinden in de schoolbibliotheek, in een aparte
(herkenbare) kast.
Ze zijn gesorteerd op groep ( 5 tot en met 8) maar
dat betreft een richtlijn. Het lezen van de Engelse boeken is dan
ook geheel vrijwillig en de
leerlingen worden uitgenodigd om zelf de boeken te bekijken en
in te schatten wat ze kunnen lezen. Gewoon proberen dus! In de
meeste boeken staan veel plaatjes waardoor het
lezen van deze boeken makkelijker wordt. Op dit moment ben ik
vooral op zoek naar meer simpele boeken, weinig tekst om zo ook beginnende lezers van
dienst te kunnen zijn.
Als laatste wil ik u graag nog vragen: mocht u op zolder, op vakantie of bij de buitenlandse
buren nog Engelse kinderboeken tegenkomen, schroom dan niet om ze mee te nemen! Wij
nemen ze dan op in het systeem. In de toekomst is het de bedoeling om uit te wisselen met
andere scholen in de omgeving om zo de aanwas van Engelse boeken te vernieuwen
waardoor de keuze vergroot wordt.
Voor vragen kunt u contact opnemen, met mij: Danielle van der Linde (moeder van Emma,
groep 4)

Swim to Play (groep 6)

Ook groep 6 doet mee met Swim2play!
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“Moeilijke dingen doen”
Vol enthousiasme loopt een groepje kinderen uit
groep 2 met me mee naar het lokaal. “We gaan
moeilijke dingen doen”, hoor ik blij achter me, en
dat klopt!
Vanuit Promes krijgen we dit jaar extra uren om in
te zetten voor kinderen die wat meer aankunnen en
op een andere manier werken en denken.
Met deze kinderen wordt aan het volgende
aandacht besteed: ( vervolgens de opsomming aanpassen)
 Het blijkt dat slimme kinderen te weinig doorzettingsvermogen hebben doordat ze
geen moeilijke taken aangeboden krijgen en ze dus niet hoeven door te zetten. Dit
kan voor problemen zorgen.
 Ze raken gefrustreerd doordat ze niet worden uitgedaagd
 Ze leren niet te studeren: als ik een moeilijke
toets mee krijg, hoe pak ik dat dan aan?
 Ze vinden vaak geen aansluiting bij
leeftijdsgenoten en voelen zich vaak
onbegrepen.
Op onze school wordt al veel aangepast voor deze
kinderen.
 Binnen de klas is veel differentiatie: werken
op niveau
 Ze hoeven voor taal en rekenen niet alles
meer te maken (compacten) waardoor ze
tijd over houden voor taken op hun niveau.
 Kinderen die daar behoefte aan hebben,
komen een ochtend in de week naar de
plusklas.
 Kinderen die sterk zijn in rekenen, werken
niet alleen aan een moeilijkere weektaak, maar werken ook in het plusboek.
Met de extra uren kunnen we ook aandacht besteden aan de jongere kinderen:
 Groep 1/2: Er zijn kinderen geselecteerd waarvan wij denken dat ze meer uitdaging
nodig hebben. Deze kinderen krijgen elke week drie ‘moeilijke’ taken. Die taken
worden op donderdag uitgelegd en de donderdag erna wordt het geëvalueerd.
 Groep 3: De snelle lezers krijgen op donderdagmiddag leuke, uitdagende opdrachten
die het lezen nog leuker maken (dit wordt binnenkort gestart)
 Groepen 4 t/m 8: Extra begeleiding van de kinderen die in het plusboek rekenen
werken
We hopen dat we hierdoor de kinderen nog beter kunnen bedienen op hun niveau, en zijn
blij dat Promes ons in staat stelt om dit voor deze groep kinderen te kunnen doen.
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Rondje bij de kleuters

Verjaardagskalender
4 november tot en met 30november

4 november
6 november
9 november
14 november
19 november
20 november
21 november
22 november
24 november
25 november
29 november

Jill Hamstra
Ivy Oudshoorn
Jasper Meijer
Mats Westenbrink
Lyona Rozema
Ben Thieme
Jorn Winters
Tara Tabak
Feline Righart
Finn Westenbrink
Fiènne Woestman

Groep 3
Groep 1/2 b
Groep 3
Groep 6
Groep 6
Groep 1/2 b
Groep 5
Groep 3
Groep 7
Groep 1/2 b
Groep 6
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