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Agenda
5 oktober
13 oktober

:
:

voorstelling kinderboekenweek Vriendschap is te koop, toch?
tuinochtend

Weekbericht van het Team
Brief Bee Happy
In de bijlage vind je de brief die de kinderen en de ouders van Bee Happy woensdag ontvangen hebben.
Tuindag 13 oktober
Margrete is er zaterdag zelf niet bij. Ze had helaas al een andere afspraak staan. Ze heeft de werklijst overgedragen aan
Carin Heere. Zij zal ons begeleiden bij de werkzaamheden.
Komen jullie lekker meedoen? Graag gereedschap meenemen zoals heggenschaar, kruiwagen…. Ik breng ons karretje
mee, dan kunnen we het meteen afvoeren.
Vraag is of er mensen zijn die nog buxus planten hebben voor ons. Dan kunnen we de dode planten eruit halen en
nieuwe er voor in de plaats zetten.
Tevens staan er veel oude fietsen in het fietsenhok. Wil je zien of er iets van je tussen staat? We willen de fietsen ook
gaan opruimen. En dan het liefst geen fietsen die kinderen nog gebruiken.
Groetjes,
Janny
Kinderboekenweek

Donderdagochtend hebben Thom, Robin en Wessel ons in de bieb geholpen in
het kader van de opdracht van dinsdagmiddag door Mieke Messie: Meehelpen
in de bieb. De kinderen hebben de invoering van de nieuwe boeken die we
voor de Kinderboekenweek hebben gekocht, helemaal vanaf het begin
uitgevoerd. Dus scannen, in het systeem verwerken en coderen, labels printen
en kaften. Wessel heeft ook nog meegeholpen met uitlenen en innemen en
opruimen. Jullie hebben goed meegeholpen!
De eerste bonnen van de Readshop zijn binnen! Bewaren jullie ze ook voor ons?
Graag inleveren op de koffietafel.
Marian Dekker

Welkom
Met ingang van het nieuwe schooljaar heten we de volgende kinderen en hun ouders van harte welkom.
Bij de Toverhoed:
Bij de Sterrenhemel:
Bij de boomhut:
Bij de Poema’s:
Bij Bee Happy:

Nova en Madee
Isabo en Jesse-Ryan
Jesse en Noraly
Jet, Jurre en Noa
Sterre

We wensen alle kinderen en hun ouders een heel fijne tijd toe op onze school!

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week zijn we met de peuters gestart met het thema herfst.
Langzaamaan eerst eens aanhoren wat de kinderen al weten van de
herfst. En dat is al best veel. Er zijn al veel woorden besproken zoals
blaadje, bolster, kastanje, eikel, beukennootjes, wind en regen. In de
kring hebben we met deze woorden geoefend door middel van een
voeldoos. Wat voel je? Is het zacht? Hard? Glad? Enzovoorts.

Ook zijn er wandelingen gemaakt. Daar vonden we mooie materialen voor bij onze herfsttafel. We zijn begonnen met het
mengen van de kleuren rood/geel (maakt oranje) en blauw/geel (maakt groen). Dit deden we met de 3 jarigen. De jongere
kinderen hebben met gekleurde snippers een regenlaars geplakt.
We hebben een feestje gevierd van Elinn, ze is 3 jaar geworden. Hiep hier
hoera!
Donderdag hebben we in de kring kastanjes geteld met en zonder dobbelsteen.
Op dinsdag 16 oktober gaan we een herfstwandeling maken. Maandag volgt via
de app hier meer informatie over.
Ook bij BSO Kiddo's zijn we al helemaal in herfst sferen. Deze week zijn we nog
een keer druk geweest met kastanjes en hebben we weer de bekende
spinnenwebben gemaakt. Leuk om de verschillende modellen en kleuren
combinaties te zien!
Fijn weekend allemaal!
Team Kiddo’s
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De Toverhoed
8 oktober:
12 oktober:

keuzewerk van 13.00 tot 15.00 uur
wij doen mee aan de viering

Maandag zijn we gestart met het thema vriendschap. Dit is tevens het
thema van de Kinderboekenweek. Wat is vriendschap eigenlijk? En
hoe ben je een goede vriend? Dat zijn best lastige vragen. En het is
goed om daar met elkaar over na te denken. We hebben een
talentformulier hierover gemaakt. Deze vinden jullie terug in het
rapportfolio.
Vanwege de Kinderboekenweek mogen de kinderen deze weken hun
lievelingsboek mee naar school nemen. Deze laten ze zien in de kring en presenteren het aan de
andere kinderen. We zien veel verschillende boeken voorbij komen. Leuk!
Maandagmiddag hadden we weer keuzewerk. We konden kiezen uit visjes maken van onze handen bij Gerie, een
paddestoel maken bij Mariska en een fotolijstje knutselen bij Fleur.

Deze week had groep 2 uit toverhoed geel Schrijfdans. Ze hebben liggende en staande achten gedanst en geschreven.
Die achten zijn nog best lastig!
Gym
We hebben deze week vooral veel spel gedaan. Annemaria koek-koek, moeder moeder hoe laat is het, zakdoekje
leggen zijn allemaal voorbij gekomen.
Rekenen
Met rekenen zijn we bezig geweest met de vormen: vierkant, driehoek, rechthoek,
cirkel. Deze vormen gingen we opzoeken in de klas en tekenen op een vel.
Taal
We hebben de letter b geleerd. We konden al veel woorden met de b bedenken. We
hebben sowieso al heel wat letters geleerd: c, o, m en b. Volgende week leren we
de letter l.
Wie wil er nog helpen met keuzewerk? Er is nog genoeg plek. Wil je helpen, maar
heb je geen idee? Vraag het ons even.
Een fijn weekend allemaal!
Hester, Mariska en Caren
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Groep 5 op donderdagmiddag
In het kader van het onderwerp van de Kinderboekenweek heb ik een verhaal voorgelezen over vriendschap. Het was
een verhaal over King, een ijsvogeltje die samen met zijn broers en zussen moet leren samenwerken/voor elkaar
zorgen/op hun beurt wachten. Na het verhaal hebben we een mooi gesprek gevoerd over ruzie en het weer goed maken.
Alle kinderen hebben een prachtige ijsvogel geschilderd met waterverf. Vervolgens heeft iedereen zinnen geschreven
die begonnen met ‘ik eerst, ik eerst’ het stukje tekst werd afgesloten met ‘denk nog eens aan de vogel King, die zat met
zijn broers en zussen in een kring’. Het zijn prachtige kunstwerken geworden die nog even een plekje in de school
krijgen.
Laura

Groep 5 typetuin
Beste ouders,
Kinderen in groep 5 kunnen starten met typen! De kinderen zullen heel enthousiast zijn. Jullie hebben via de
mail een gebruikersnaam en inlog gekregen. Ook de mail over vorderingen en andere opmerkingen komen
bij jullie binnen.
Elke dag wordt er op school 15 minuten ingepland om te oefenen, ook thuis moet er 15 minuten
geoefend worden. Dit draagt eraan bij dat de plaats van de letters en cijfers, de vingerzetting ingeslepen
kan worden.
Er wordt ook op donderdagmiddag onder begeleiding van Laura geoefend. Er zijn een paar instructiefilmpjes
die worden bekeken. Maar we raden aan ook thuis, samen te kijken naar de filmpjes. Het correct zitten en
goede vingerzetting zijn natuurlijk heel belangrijk. Kijk daarom af en toe mee.
We zien de kinderen veel plezier hebben tijdens het typen.
De link naar de handleiding met uitleg is ook verhelderend. Daar wordt o.a. verteld hoe de scores gebruikt
worden voor de niveaus en wat het spel inhoudt.
Voor vragen, kom of mail gerust.
Een tien vinger groet… Ragnhild.

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Spelling:
In groep 3 stonden de lange klanken: aa, oo,
ee en uu centraal. We zijn begonnen in een
nieuw boekje. Ook doen we regelmatig een
woordendictee.
Groep 4 en 5 zijn deze week ng en de nk
herhaald. Er zijn woordzoekers gemaakt en
lange woorden bedacht waar de ng en nk in
zitten.
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Rekenen:
Groep 3 heeft gestoeid met het splitsen van getallen.
Groep 4 en 5 hebben bloktoets 2 gemaakt en tafels geoefend
Project: We hebben we een lied geleerd over vriendschap: Kom erbij! Dit is een leuk swingend lied met een rap gedeelte. We
deden dit met de hele middenbouw samen. Wat klonk het mooi.
Ook hebben we een gedicht geschreven over vriendschap. Volgende week gaan we daar mee verder. De illustratie met ecoline
op nat papier is al klaar.
Keuzewerk:
Deze week konden de kinderen kiezen uit druktechnieken, sport/spel, boekenleggers vlechten, koken, gelukssteentjes, met
kastanjes spinnen en spinnenwebben maken, naar de hoefsmid en creatief schrijven. Zowel ouders als kinderen genoten met
volle teugen. En wat een prachtig werk werd er getoond.
Als je denkt dit wil ik ook meemaken, meld je dan aan! Inschrijven kan in het halletje bij Sterrenhemel en Wolkenwoud.

Kinderraad verkiezingen:
Deze week hebben we in alle stamgroepen nieuwe leden voor de kinderraad gekozen. In onze groep hadden Eva R, Eva B,
Merijn, Dorien, Jurre en Tim zich verkiesbaar gesteld. Dinsdagochtend hebben ze zich gepresenteerd en aan de groep verteld,
waarom wij op hen moesten stemmen. Wat hadden ze zich goed voorbereid.
Daarna gingen we kiezen. Dit deden we op een stembriefje. Nadat alle stemmen waren geteld kwamen er twee winnaars uit de
stembus: Tim en Jurre. Zij gaan onze groep vertegenwoordigen in de kinderraad. Heel veel succes!
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we het weer gehad over verwijswoorden. Wie of wat wordt er nou bedoeld met ‘die’,
‘hij’, ‘dat’ enzovoorts. De tekst ging over de aardbeving en Tsunami in Indonesië. De kinderen wisten al heel wat te vertellen
over dit onderwerp, dankzij de tekst en het bijbehorende filmpje weten de kinderen er nu nóg meer over.
Gym: tijdens de warming-up van gym hebben we even stilgestaan bij dierendag. We gingen ‘schipper mag ik overvaren’ spelen,
met telkens als een dier naar de overkant. Vervolgens hebben we allerlei estafettes gedaan. Gewoon rennen, een bal
doorgeven, rennen en door een hoepel heen stappen en rennen met een krant tegen je buik. De kinderen begonnen positief
fanatiek, maar op een gegeven moment werden ze zo fanatiek dat ze gingen schreeuwen tegen elkaar. We hebben het gehad
over het verschil tussen schreeuwen en aanmoedigen. Prachtig om te zien hoe ze elkaar vervolgens weer aanmoedigden. Ook
het fietsen naar de gymzaal gaat erg goed.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Deze week startte ons project ‘vriendschap’ we hebben het
project laten aansluiten bij de Kinderboekenweek. We zijn
gestart met rijmen, nl. een kwartrijm maken. We maken
hier veel en een mooi werk van. Volgende week kun je
meer zien. Er is ook een kwartrijm besproken
(tekstbespreking) en met elkaar nog mooier gemaakt. De besproken tekst of gedicht komt
in onze ‘ tekstenlijst’ te hangen. Omdat woensdag de Kinderboekenweek startte, kregen
we een boek namens de mensen van onze bibliotheek. Bedankt.
Met keuzewerk was er veel keus. Geweldig dat veel ouders een of 2 weken een
activiteit willen doen. Er was keus uit o.a. geluk steen maken, vlechten,
druktechniek, naar een ‘echte’ hoefsmid, creatief schrijven, koken.
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De kinderen voor de kinderraad zijn gekozen en 1x bij elkaar geweest onder leiding van Rowena. Denise en Lynn zijn
e
gekozen voor de kinderraad. De 5 jaars die mee wilden doen, hebben een presentatie gehouden. Hierna werd gestemd.
Zie ook de foto’s.

In de gymzaal oefenden we de estafette in verschillende vormen en met verschillende
hindernissen. Omdat het donderdag jl. dierendag was, speelden we ook een dierenspel.
Wat was het fijn om te zien dat alle kinderen zo goed kunnen fietsen. Vanaf nu gaan we
dus elke donderdag op de fiets naar de gymles.
Met nieuwsbegrip ging de les over de tsunami in Indonesië. De kinderen oefenden de
verwijswoorden. Door geregeld het samenwerken met deze vorm van begrijpend lezen te
oefenen, lukt het ook steeds beter.
Dinsdag hebben de kinderen hun tafel verschoven om nieuwe tafelgroepjes te maken.
Spannend en leuk om een week of 6 met anderen in een groepje te zitten.
Vrijdag was er een verzorgde viering in het teken van de Kinderboekenweek.
Groep 3: de 3e jaars leerden de letters b, u, aa, ee . de klinkers en medeklingkers zijn
aangeboden, nu komen de lange klanken als aa, ee, oo, uu. Probeer thuis vaak kleine
stukjes te lezen.. hoe leuk is het om samen uit een boekje te lezen. Nu de toets is
afgerond gaan we verder met splitsen met getallen als 9. Dit kunnen jullie thuis ook goed
oefenen met bv eikels of kastanjes. Neem bv. het getal 3 (3 tot en met 9 kun je
gebruiken). Vraag je kind dit aantal te splitsen over 2 bakjes of 2 handen. Herhalen,
herhalen en herhalen… dit is de basis tot veel sommen.
Groep 4: we ronden de ng en nk af. Volgende week een andere spellingsregel; de v/f
woorden. De toets van blok 2 is afgerond. Hierin zaten sommen met optellen over tiental
dmv. splitsen en kalender oefeningen. Ook begrippen als hoeveel minuten in een uur?
Hoeveel kwartieren in een uur? kwamen aan de orde.
Groep 5: volgende week een nieuwe spellingscategorie de verandering van f in v en s in z in woorden als roos, rozen.
Met rekenen gaan we in blok 3 beginnen. De toets is afgerond en goed gemaakt… volgende week kan het mee naar
huis worden genomen.
Ps.
Binnenkort gaan we plastic doppen op school verzamelen… bewaar ze maar alvast.
Fijn weekend,
Ragnhild en Helma
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De Boomhut
We begonnen maandagochtend met de weekendkring. Kinderen vertellen hoe het met ze
gaat en welke dingen ze hebben beleefd in het weekend. Dat deden we deze keer met de
coöperatieve werkvorm de binnen- en buitenkring.
Je staat tegen over elkaar en bent dus met zijn tweeën. Je gaat met elkaar in gesprek over
het weekend. Na een aantal minuutjes klap ik in mijn handen en wisselt de binnenkring een
plekje door. Op deze manier heb je weer een andere gesprekspartner. We hadden vooraf
ook doelen gesteld:
het is belangrijk om elkaar aan te kijken in het gesprek
je probeert vragen te stellen bij onduidelijkheden
wat kun je onthouden van de ander?

Kinderraad
Deze week hebben Jesse, Joris,
Latoya, Fleur, Nina en Jessica een
presentatie geven over waarom zijn
graag namens de Boomhut in de
kinderraad willen. Ieder op zijn eigen
manier heeft dat in de kring
gepresenteerd. Wat een gave
presentaties met posters en
powerpoints. Kinderen konden zelf al
goed aangeven waarom ze graag in de
kinderraad willen en welke goede
plannen ze voor de school hebben.
Hierna hebben we gestemd en zijn er
twee kinderen gekozen. Gefeliciteerd Latoya en Joris! Jullie zitten in de kinderraad!
Spelling
groep 3 heeft deze week de lange klanken geleerd (aa, ee, oo, uu)
groep 4 en 5 oefenen nog met ng en nk
Rekenen
groep 3: splitsen van de getallen tot 10 en hebben deze week de bussommen gedaan.
Dit hebben we letterlijk uitgespeeld. Er zitten 2 kinderen in de bus en er stappen er nog 5 bij. Hoeveel
kinderen zitten nu in de bus? Bij betekent plus en uit of af betekent min.
groep 4: getallenlijn tot 100, handig rekenen tot 20, tafel van 2 en 5.
groep 5: honderdvouden, alle tafels
Het oefenen van de tafels thuis is hard nodig!
Gym
Een drie onderdelen les met lummelen, hockey en de wendsprong.
Joris heeft ons voorgedaan hoe je een hockeystick het best kunt
vasthouden en vertelde waarom je dat zo moet doen. De wendsprong
hebben we in stappen gedaan. Eerst met je knieën op de kast, daarna
met je voeten, dan schuin en uiteindelijk erover.
Project
De kinderboeken week is van start gegaan met het thema vriendschap.
We hebben allemaal woorden bedacht die bij vriendschap passen. Daarna hadden we een mooi kring
gesprek met onderstaande vragen:
Wat doe je met je vrienden?
Hoe maak je vrienden?
Welke verschillen zijn er tussen een vriend en een kennis?
Kan een dier jouw vriend zijn?
Heb je vrienden nodig?
Kan vriendschap ophouden te bestaan?
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Als taalopdracht schreven de kinderen een rijm gedicht. We hebben het verschil tussen een AABB en ABAB gedicht uitgelegd
en samen geoefend. De gedichten komen in de taalmappen, met daarbij thema woorden uit tijdschriften.
Hebben jullie ze al zien hangen?
Keuzewerk
De kinderen konden deze week uit verschillende
workshops kiezen.
- steenschilderingen
- samenwerkingsspellen binnen het thema
vriendshap
- vlechten
- druktechnieken
- creatief schrijven
- koken
- spinnenweb maken
We hebben iedere week nog ouders nodig. Willen
jullie je inschrijven in het halletje bij Sterrenhemel en
Wolkenwoud?
Fijn weekend allemaal en tot maandag weer!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Huiswerk
Maandag 8 okt.:
Woensdag 10 okt.:
Maandag 15 okt.:

Neem een boek van thuis mee dat je graag leest.
Pak het boek in, schrijf er 4 kernwoorden op.
Doe het ongeveer op de manier van de foto:
Groep 7/8: Ontleden oef. 4=blz.10 (onderwerp).
Groep 6/7/8:
Tafel van 6 leren.
We toetsen de eerder geleerde tafels van 1-2-4-5-6-10.
Groep 8 ook dit schema van breuken/procenten/kommagetallen

Kinderpostzegels.
De bestellingen zijn de deur uit. We hebben ontzetten veel geld opgehaald. Wat knap van jullie!
Voor 24 november komen de bestellingen binnen bij de ontvangers.
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Tekst en Taal
Deze week hebben we geleerd wat een metafoor is en dat je deze kan gebruiken om iets op een leukere of andere
manier te vertellen. Bijvoorbeeld: Dat is een boom van een vent! We hebben het gehad over beeldspraak en figuurlijk
taalgebruik.
We hebben daarna geprobeerd om een emotie, die hoort bij een vriendschap, te vertalen naar een verhaal. We hebben
het verhaal op een poëtische manier verwerkt.
Het is warm en zonnig, geen wolkje te bekennen.
Aan de zee met mijn voeten in het lichtgele zand.
Wit met zwarte stippen, blauwe ogen en een zachte vacht.
Mijn hond springt vrolijk in de lucht.
Blaf! Blaf! Richting de zee.
Hij rent sneller dan het licht het water in.
Ik hoor een blaf en krijg een stok in mijn handen.
Mijn hond springt vrolijk in de lucht.
Nena over haar emotie blijdschap (Coolstars)
Keuzewerk:
Dit keuzewerk blok is goed gevuld! Muziek, Yoga/Massage, Techniek/Bouwen.
Mieke Messi (oud stamgroepleidster) kwam vanuit de Bibliotheek om het spel ‘1 tegen allen’ te introduceren. Een
spannende opdracht waarbij de kinderen zich moeten verdiepen in boeken om de opdrachten te kunnen behalen.

Een prettig weekend gewenst!
Groetjes Leonie, Nienke, Peggy en Nicolet
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