Nieuwsbrief donderdag 7 november 2019.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●

14 november
26 november
29 november
4 december
5 december
9 en 12 december
19 december
23 december tot 3 januari

Bibliobus
Plantdag tiny forest
Studiedag (kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij)
Sinterklaas op school
Uitreiking 1e rapport groep 3 t/m 8
Rapportavonden groep 3 t/m 8
Kerstknutsels en kerstviering
Kerstvakantie

Tiny forest en groene speeltuin:
Vandaag heeft groep 5/6 een gastles gehad over het Tiny Forest. De inplantdag is gepland
op 26 november. Verder zijn we druk bezig met de inrichting van de groene speeltuin.
Samen met de gemeente en speeltuinvereniging Ukkepuk hebben we mooie toestellen en
elementen uitgekozen om in de speeltuin te verwerken. Ook hebben we een vogelkast
gesponsord gekregen van Traas Nature care uit ‘s Gravenpolder. Wij willen dit bedrijf erg
bedanken en we zorgen dat deze kast een mooi plekje krijgt in ons Tiny Forest.
Naschoolse activiteiten:
Deze week zijn de naschoolse activiteiten begonnen. Het is erg leuk om te zien dat er
zoveel enthousiasme is. Bij de eerste activiteit zitten we rond de 30 leerlingen dat wil
zeggen dat 1/3 deel van de kinderen hier aan deelneemt een mooi resultaat!

Kibeo algemeen
●

●

Op het kinderdagverblijf, de peutergroep en de BSO hebben wij weer een paar
plekjes vrij! Wil je eens vrijblijvend komen kijken? Dat kan altijd! Bel of mail ons,
of loop gewoon eens binnen om de sfeer te proeven!
Waarschijnlijk hebben velen van jullie het leuke nieuws al gehoord en/of gelezen!
Wij doen met de oudste peuters (v.a ongeveer 2,5 jaar) sinds dit schooljaar ook
mee met het naschoolse aanbod (Bons) wat vanuit school georganiseerd wordt. Er
wordt bijvoorbeeld de activiteit puur natuur, balspelen of dansen georganiseerd.
Heb je nog vragen hierover? Loop gerust bij ons binnen!
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Dagopvang
●

●

●

●

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het thema regen! We hebben
o.a de regen al gevoeld, we hebben een paraplu geknutseld en we hebben een
kleurplaat gemaakt over de regen.
Volgende week zullen wij nog aan het thema regen werken. Vrijdag 15 november
sluiten we dit thema af en vanaf maandag 18 november zullen wij gaan werken aan
het thema Sinterklaas!
In de gang op het kinderdagverblijf hebben wij een lijstje hangen met de vraag
welke kinderen er wel of juist niet komen spelen in de kerstvakantie. Zouden jullie
deze willen invullen? Alvast bedankt!
Let op! Op de volgende dagen hanteren alle vestigingen van het Centraal
Kantoor en Kibeo gewijzigde openingstijden:
Dinsdag 24 december zijn wij geopend tot 16:30.
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december zijn wij gesloten.
Dinsdag 31 december zijn wij geopend tot 16:30
Woensdag 1 januari zijn wij gesloten

BSO
●

●

Vrijdag 29 november is er een studiedag op school. Groep 1 en 2 zijn hierdoor vrij.
Op het kinderdagverblijf en de BSO hangt een lijstje waar je jouw kind(eren) kunt
aanmelden voor eventuele opvang deze dag!
Vorige week donderdag hadden wij op de BSO een Halloween party. Wat was dit
leuk en vooral gezellig! Alle kinderen kwamen verkleed. We hebben skeletten en
pompoenen geknutseld en lekker met elkaar gegeten. Kortom, een geslaagde
middag!

Groep 1/2:
●
●

●

●
●

Op vrijdag 29 november zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij i.v.m. een studiedag
(op 6 december is er gewoon school).
Gisteren hebben we het thema Pim Piloot afgesloten. We hebben bedacht welke
nieuwe woorden er allemaal geleerd zijn en dat waren er best heel veel. Hartelijk
dank voor het meebrengen van alle spullen.
De komende weken werken we rond het thema “rijmen”. Er is een rijmhoek in de
klas en de kinderen mogen voorwerpen meebrengen, die op elkaar rijmen (zoals
beer-veer). Die stoppen we in een koffer: de rijmkoffer. Daarna kunnen de kinderen
de voorwerpen, die rijmen bij elkaar leggen.
Ook zijn we bezig met het maken van reeksen. Er zijn kettingen gemaakt met 2, 3,
4, 5 en zelfs 6 kleuren. Dit doen we ook met andere materialen.
Vorige week vrijdag zette meester Ivo een hele grote doos in onze klas. Dat was
spannend. We vonden er een schatkist in, een politiekist, een lieveheersbeest,
bekers, dieren, cijfers. Het materiaal hoort bij de cursus: “Met sprongen vooruit”,
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●

die ik (Gerda) nu volg, en zijn bedoeld om super leuke rekenlessen in de kring te
doen. De kinderen hebben er zin in! Vooral in het boevenspel, waarbij er
gevangenen ontsnappen, maar hoeveel? Hoe kun je dat makkelijk zien?
Op 14 november is er ‘s morgens boekenkring en gaan we naar de bibliobus om te
ruilen. ‘s Avonds van te voren nog even voorlezen is dan heel handig.

Groep 3/4
● Deze week zijn we in groep 4 begonnen in het tweede boekje en werkschrift van
Estafette, de methode van begrijpend lezen
● In groep 3 is kern 3 van VLL vorige week afgesloten en zijn we deze week begonnen
met kern 4 van VLL.
● Afgelopen week hadden zowel de kinderen van groep 3 en groep 4 een uitloopweek
van rekenen. Fijn om weer eens stil te kunnen staan bij die rekenonderdelen die
moeilijk zijn.
Groep 5/6:
●

●
●

●

Vandaag hebben de kinderen een boeiende gastles gekregen over het Tiny Forest.
De kinderen weten nu waarom zo’n minibos belangrijk is. De kinderen van groep 5
en 6 worden Tiny Forest Rangers genoemd, een soort boswachters. Zij zijn de
herstellers, tellers en vertellers en letten op hoe het met het minibos gaat. We
kijken uit naar de plantdag op 26 november!
Inmiddels zijn we met thema 3 gestart van Rekenen, taal en spelling. De
spellingwoordjes kunnen weer geoefend worden op www.spellingoefenen.nl
We blijven in de klas de tafels heel goed oefenen. Dit doen we spelenderwijs met
leuke tafelspelletjes. Ook joggen we op de tafels. Vooral de tafels van 6,7,8 en 9
vinden we lastig. Thuis blijven oefenen is ook erg belangrijk!
Op 14 november komt de bibliobus!

Groep 7/8:

●

●

●
●
●

Vrijdag is er een leuke gastles op het Ostrea VMBO voor de kinderen die daar
interesse voor hebben, we vertrekken uiterlijk 13.00 u en zijn rond 15.00 u weer
terug, de kinderen moeten allemaal hun gymkleren mee / aan onder trainingspak
oid..
Ook op 29 november verzorgt het Ostrea VMBO een gastles, dan staat techniek op
het programma (22 november gaat niet door). Ook dan vertrekken we om 13.00 u
en zijn we 15.00 u weer terug op school.
Op 14 november komt de bibliobus.
Groep 8 heeft al foldertjes meegekregen van de open dagen, op school liggen extra
foldertjes mocht u deze gemist hebben.
Let u erop dat u zelf moet inschrijven voor de diverse kennismakingsbijeenkomsten
voor leerlingen op de VO scholen. Zo kent Ostrea het breinbrekers programma en
het Pontes o.a. de technasium doemiddag. Deelnemen mag onder schooltijd maar
school kan geen vervoer verzorgen.
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