Nieuwsbrief donderdag 3 oktober 2019.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8 oktober
8 oktober
10 oktober
14 t/m 18 oktober
22 oktober
22 oktober
31 oktober
29 november
5 december
9 en 12 december

Voorstelling De Kleine Vuurtorenwachter groep 1 t/m 4
Vergadering schoolcommissie en MR
Museumbezoek groep 5/6
Herfstvakantie
Museumbezoek groep ⅞
Informatieavond VO in ‘s Heerenhoek
Bibliobus
Studiedag (kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij)
Uitreiking 1e rapport
Rapportavonden

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Vorige week hebben de jongens van groep 5/6 deelgenomen aan de schoolvoetbal. Ze
hebben het er goed gedaan maar zijn helaas niet doorgedrongen tot de finale. Afgelopen
dinsdag heeft de raad van toezicht op onze school vergaderd. Voor de vergadering mochten
we onze plannen voor de komende 4 jaar toelichten. De leden waren waren onder de
indruk van de ambities die we hebben.
Toekenning gezonde school, thema sport en bewegen:
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Naschoolsaabod:
Volgende week komt er een mail met de uitleg over de naschoolse activiteiten wat na de
herfstvakantie plaats van start gaat. Het zal dit jaar anders geregeld worden dan vorige
jaren. Volgende week brengen we u hierover op de hoogte.
Kinderboekenweek:
● Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is “Reis Mee”.
● Kinderboeken over voertuigen staan hierbij centraal.De Kinderboekenweek loopt
van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. D
 e makers van het Prentenboek van de
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●
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Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en illustrator Natascha
Stenvert.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee speciale uitgaven verkrijgbaar. Het
Kinderboekenweekgeschenk wordt gratis door de boekhandel weggegeven bij
aankoop van ten minste € 10 aan kinder- of jeugdboeken. Een speciale
kleuteruitgave, het Prentenboek van de Kinderboekenweek is tijdens de week voor
een lage prijs verkrijgbaar.
Het lied dat alle kinderen geleerd hebben n.a.v. de Kinderboekenweek is “Wij gaan
vliegen” van Samson en Gert.
Gisteren hebben de meesters en de juffen de Kinderboekenweek geopend. Meester
Ivo was eigenaar van een reisbureau. De andere meesters en juffen hadden kleding
aan uit andere landen…….waren zij op reis ????? Hadden zij de goede kleding aan of
de juiste attributen bij zich ?????. De kinderen kunnen daar vast meer over
vertellen.
Op vrijdag 11 oktober presenteren alle groepen de winnaars van de beste verhalen
(gouden griffel ) en de mooiste tekeningen ( gouden penseel ).
Vanaf groep 4 t/m 8 wordt er gestreden om wie de beste voorlezer is van onze
school. Elke klas kiest zijn eigen beste voorlezer. De winnaars mogen op vrijdag in
de hal voorlezen.
Op woensdag 9 oktober is er traditiegetrouw het groepsdoorbrekend voorlezen: de
kinderen van groep 5 t/m 8 lezen voor aan de kinderen van de peutergroep en de
groepen 1 t/m 4. De kinderen mogen een kussen meenemen.
Ook op woensdag 9 oktober komt boekhandel “Paard van Troye” uit Goes boeken
verkopen in de hal. Hij maakt van onze hal een echte boekenwinkel! Wilt u een
kijkje komen nemen, dan bent u van harte welkom tussen 10.00 uur en 13.00 uur!
De kinderen hebben voor de boekenverkoop alvast een brochure met boeken en een
brief meegekregen over de mogelijkheid om van te voren een boek te bestellen. De
bestelde boeken brengt hij mee. In dat geval wel even geld meegeven. Een
gedeelte van de opbrengst is voor de klassenbibliotheek.

Kibeo algemeen
●
●

Wie heeft er thuis nog wat reservekleding voor ons? We kunnen alles gebruiken
vanaf maat 62!
Wist je dat je ons kunt bereiken op sportweg@kibeo.nl of 0113-760309 en volgen
jullie ons al op facebook? (kibeo sportweg kwadendamme)

Dagopvang
●

●

Het is herfst! En dat merken we buiten al goed aan het weer. Doordat onze
schoenen door de regen vies en nat worden willen we jullie vragen om de schoenen
van de kinderen in de hal uit te doen. sloffen of dikke sokken zijn fijn voor binnen!
ook als je je kinderen komt brengen willen we je vragen om je schoenen uit te doen
of om de schoenhoesjes -die bij de deur staan- over je schoenen te doen.
Zo
houden we het lokaal schoon en netjes, Bedankt alvast!
Van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema wat
dit jaar centraal staat is voertuigen.
Ook wij werken de komende tijd over dit thema.
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We rijden met auto’s door de verf, Lezen boekjes over voertuigen, maken
stoplichten. Én op de groep staat een echte bus!
Woensdag waren we naar een voorstelling op school. er kwamen allemaal mensen
langs die op reis wilden. het was erg leuk!
BSO
●
●

●

●

Wat vinden wij het jammer dat Jolanda Groen gaat stoppen bij ons op de BSO.
Donderdagmiddag 10 oktober Zal ze haar laatste BSO dienst bij ons werken. Wat
zullen we Jolanda gaan missen! Karlien gaat na de herfstvakantie op dinsdagmiddag
werken.
Er hadden 2 kinderen uit groep ½ zich opgegeven voor de vakantiemix op onze
locatie in de herfstvakantie. De ouders van deze kinderen zijn afgelopen maandag
gemaild dat ze mogen komen spelen in de herfstvakantie.
Wie van jullie heeft de nieuwe indeling in het BSO lokaal al gezien?
ook is er een nieuw keukenblokje geplaatst. we wachten nog op de tweede
groepstafel en de nieuwe lampen, dan is het echt helemaal af! wij zijn er in elk
geval al heel blij mee, we hopen jullie ook!

Groep 1/2:
●

●
●

●
●

●
●
●
●

Wij heten van harte welkom: Liz de Graaf! Afgelopen maandag werd ze 4 jaar en
komt nu ook naar onze groep. Heel veel plezier toegewenst bij ons op de
basisschool, Liz!
Op dinsdag 8 oktober is het feest! Dan viert juf Diana haar verjaardag. De kinderen
hoeven die dag geen fruit en drinken voor de ochtendpauze mee te brengen.
‘s Middags (8 oktober) gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar een voorstelling in
het Omnium in Goes. De bus daar naar toe vertrekt om 13.00 uur. De voorstelling
heet: “De kleine vuurtorenwachter”.
Het museumbezoek van 3 oktober is verzet naar 12 maart. We kunnen dan gebruik
maken van een gratis Cultuurbus.
We werken nu rond het thema van de Kinderboekenweek: Reis mee! En rond het
prachtige prentenboek “Pim Piloot”. Met dit laatste project gaan we ook na de
herfstvakantie nog verder.
De Kinderen mogen speelgoedvoertuigen mee naar school nemen om te bekijken of
om mee te spelen.
We gaan ook voorwerpen verzamelen, die beginnen met de P van Pim Piloot.
Zoeken jullie thuis mee?
Natuurlijk kunnen er ook kinderen uit onze groep een gouden griffel of gouden
penseel winnen met hun mooiste tekening of mooiste verhaal. Spannend!!!!
In verband met de herfstvakantie, gaan we pas op 31 oktober weer naar de
bibliobus en is er ‘s morgens boekenkring.
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Groep 3/4:
● Sinds maandag 30 september zijn er twee nieuwe leerlingen in groep 4. Het zijn
Camiel en Benjamin. We wensen beiden een super leuke tijd toe op onze school.
● Het museumbezoek van onze groep, getiteld “Schuttersstukken” is verplaatst van
maandag 7 oktober, naar donderdag 19 maart. Reden om van datum te wisselen is,
dat er in maart gebruik gemaakt kan worden van een gratis bus.
● Dinsdagmiddag 8 oktober gaan onze twee groepen, samen met de groepen 1 en 2,
naar de voorstelling “De kleine vuurtorenwachter” in het Omnium in Goes. De bus
vertrekt om 13.00 uur. We zijn om 14.55 weer terug op school.
● In groep 3 zijn we bij VLL alweer aan het eind van kern kern 2. Wat gaat dat toch
allemaal snel.
● De eerste rekentoets is afgenomen in groep 3, best wel spannend vonden sommige
leerlingen. Natuurlijk heeft ook groep 4 de rekentoets gedaan.
● Deze week zijn we begonnen met de tweede kern van rekenen, taal en spelling in
de groepen 3 en 4.
● Intussen zijn we ook volop aan het knutselen en tekenen rondom het thema van de
Kinderboekenweek.
Groep 5/6
● Volgende week donderdag 10 oktober gaan we een bezoek brengen aan het museum
in Goes. We gaan het programma ‘ De school van vroeger’ volgen. In de klas hebben
we al leesplankjes gemaakt als voorbereiding op ons bezoek.
● Inmiddels zijn we nu volop de tafel van 8 aan het oefenen. Na de vakantie krijgen
kinderen van groep 5 weer een tafelkaartje mee om thuis te oefenen.
● Volgende week dinsdag hebben beide groepen de eerste toets van Engels. De
kinderen hebben de woordenlijstjes mee naar huis gekregen om te leren. Ook
hebben we op school al goed geoefend. Op www.wrts.nl kunnen de woordjes ook
geoefend worden.
● We zijn mooie tekeningen aan het maken over het thema Reis Mee van de
Kinderboekenweek. Ook schrijven we daar verhaaltjes bij. We willen graag een
penseel of griffel winnen dus iedereen doet erg zijn best!!
● Ook hebben we tijdens muziek liedjes gezongen over reizen en vervoer.
● Vorige week woensdag hebben de jongens erg goed hun best gedaan tijdens het
schoolvoetbaltoernooi in Heinkenszand. Helaas zijn ze niet door naar de finale maar
het was wel een gezellige, sportieve middag. Dank aan de ouders die erbij waren!
Groep 7/8:
● We hebben vanmorgen de kinderboekenweek feestelijk geopend en nu zijn we hard
aan het werk voor de teken-en schrijfopdracht van de kinderboekenweek.
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Ook moeten sommigen hun interview nog afmaken, de opdracht op school luidde
namelijk, maak er een verhaal van. Dit sloot goed aan bij de taallessen in groep 7
en 8 over de directe en de indirecte rede. De verhaaltjes hangen in de klas zodat
iedereen ze ook van elkaar kan lezen.
In de klas gaan we ook een voorleeskampioen uitkiezen. De kinderen mogen zelf
een fragment uit hun (lievelings-)boek uitzoeken, thuis en op school goed oefenen
met voorlezen en vanaf volgende week maandag lezen we dan om de beurt in de
klas. Zo kiezen we samen onze kampioen, deze mag op vrijdag voor de school
voorlezen.
Voor andere activiteiten rondom kinderboekenweek, zie bovenaan deze brief.
De eerste ronde van de ateliers is afgesloten. De kinderen van groep 5 ™ 8 hebben
gewerkt aan: het maken van een knikkerbaan, een flipperkast van hout, koken, een
spiraal met bewegingssensor, een flatgebouw en het oprichten van een eigen
bedrijf. Die laatste krijgt nog een vervolg want aan het einde van het jaar krijgen
alle bedrijven hun eigen marktkraam en mogen zij hun spullen gaan verkopen, wij
zorgen er dan voor dat alle leerlingen (nep)geld krijgen om te kunnen kopen. De
prototypes en het promotiemateriaal bewaren we tot die tijd.
Juf Plonie, meester Leo en juf Suzanne hebben vorige week een workshop over
Close Reading gevolgd. Dit is een manier van begrijpend lezen waarbij we dieper
ingaan op de tekst in 3 lessen. Deze week heeft de juf een les in onze klas gegeven
over het verhaal van Roodkapje door Roald Dahl. De kinderen deden erg enthousiast
mee, en volgende week gaan we verder met deze tekst.
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