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Agenda
19 november
22 november
27 november

:
:
:

surprise avond onderbouw en middenbouw
rapportfolio gesprekken
rapportfolio gesprekken

Weekbericht van het Team
Rapportfolio gesprekken
Komende week starten de gesprekken rondom het rapportfolio. Ik hoop dat jullie allemaal hebben
ingeschreven. Mocht dat niet zo zijn, de lijsten hangen bij het kopieerapparaat in de hal.
Schoolfruit
Afgelopen week zijn we gestart met het fruit eten. Elke week wil ik in het bulletin schrijven wat het gaat worden.
Het fruit voor de komende week:

Eet smakelijk!
Effect pesten bij volwassenen
Ik kwam een interview tegen met Rutger Verhoeff. Hij is als kind gepest en hij
beschrijft wat het met hem doet. Je vindt het artikel in de bijlage van dit bulletin.
Fijn weekend!
Groetjes,
Janny

Gezien in de krant…:

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week hebben we het met de peuters gehad over je leeftijd. Hoe oud zijn jullie? De 2 en 3 kwamen aan bod. Hoe
zien ze er eigenlijk uit? Na het gesprekje in de kring mochten ze een cijfer 2 of 3 versieren en sommige peuters
oefenden ook al met overtrekken.
In de kring hebben we de dobbelsteen erbij gepakt. Met elkaar zijn de stippen geteld. Hierna mochten de peuters om de
beurt een keer gooien en tellen.
We hebben Tellen met Muis en Woezel en Pip over kleuren voorgelezen en besproken. Ze weten al veel, knap hoor!
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De kleuren goud en zilver zijn extra aangeboden als uitdaging voor een aantal kinderen.
Met gym hebben we de 7 sprong gedaan en allemaal bewegingen erbij bedacht. Ook
hebben we met de 3+kinderen een spel gedaan. Ze moesten uit de cirkel
pittenzakjes (kattensnoepjes) pakken en ook uitkijken voor de poes. De pittenzakjes
moesten ze op de goede kleur bij de mat leggen. De poes verzamelde ook snoepjes
in haar bakje. Hoeveel eigenlijk? Dat gingen we tellen. Zo kwamen het tellen en de
kleuren aan bod.
Verder hebben we met knikkers een soort spinnenweb getoverd. In een doos deden
we wat verf en de knikkers rolden erdoor heen . Dat werd heel mooi.
Volgende week beginnen we rustig aan met het thema Feest! En dit loopt tot aan de
kerstvakantie. Hier werken we dus aan Sint en dat loopt over in Kerst.
Bij de BSO hebben we afgelopen week spinnetjes in een zelfgemaakt
web gemaakt. Eerst samen takjes zoeken, daarna een web weven en je
zelfgemaakte spinnetje er in hangen!

Fijn weekend allemaal!
Team Kiddo’s

De Toverhoed
Agenda
19 november:
voor Sint)
23 november:

surpriseavond (ouders helpen op school met de aankleding van het lokaal
we gaan naar de voorstelling van Cato en de Klungelpiet

Hoera, Feyza is 4 geworden en is er vanaf vandaag elke dag. Steijn heeft
donderdag zijn 5e verjaardag gevierd, gefeliciteerd allebei!
Donderdag zijn de rapportfoliogesprekken, als het goed is hebben jullie je
hiervoor ingeschreven. Het is de bedoeling dat je samen met je kind komt en ook het rapportfolio
meeneemt. De vraag aan jullie is om het ouderverslag, een brief aan je kind, in te vullen.
Keuzewerk
Afgelopen maandag waren er weer leuke activiteiten tijdens het keuzewerk. Henk, de man van Marian
van de bibliotheek kwam zelfs banden plakken met ons, hartstikke leuk! Voor de komende drie weken
hangen de lijsten weer op het bord. Onze stamgroepouders hebben inkopen gedaan om taai taai of pepernoten te
bakken, wie vindt het leuk om dit met een groepje kinderen te doen? De voorbereidingen zijn al klaar.
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Nieuwe hoek
De techniekhoek is nu de fietsenmaker. De kinderen kunnen hier naar hartelust sleutelen
aan de fietsen. ‘Mogen we écht de band er uit halen?’ En ja hoor even later was de
voorband eruit. Hoe hij er weer in moet is nog wel een uitdaging. Er is een checklist die de
kinderen kunnen gebruiken om de fietsen te controleren en er ligt gereedschap en een
bandenplaksetje.
Surprise avond
Maandagavond gaan we aan de slag in de lokalen. Wat fijn dat een aantal ouders zich al
heeft aangemeld. We kunnen nog meer hulp gebruiken, dus als je maandagavond tijd hebt,
kom ons dan helpen. Het zijn altijd gezellige avonden waar je ook andere ouders kunt
ontmoeten. We starten om 19.00 uur, iets later aanschuiven is geen probleem.
Sinterklaas
Vanaf volgende week zullen we het veel over sinterklaas gaan hebben, we gaan liedjes zingen, knutselen, rijmen en we
gaan sinterklaasboeken voorlezen. We zijn nog bezig met het ontwerpen van de vervoersmiddelen voor de milieupiet .
De kinderen hebben donderdag pietenplaatjes gekregen, deze werden ons via het Sinterklaasjournaal toegestuurd. We
kijken het sinterklaasjournaal niet op school maar we wilden ze de plaatjes niet onthouden.
Op vrijdag 23 november gaan we naar de voorstelling van Cato en de Klungelpiet, dit is in het Kulturhus. We lopen er
naar toe en we lopen weer terug. We gaan wel tot 15.00 uur naar school, maar ‘s middags gaan we niet naar de viering
omdat dat een beetje teveel is op een dag.
Geniet van de intocht dit weekend en tot maandag!
Mariska, Caren en Hester

Groep 5 op donderdagmiddag
We hebben ons voorleesboek van de donderdagmiddag bijna uit, het is elke keer weer genieten als Dani en Jan Donder nieuwe
avonturen beleven.
Iedereen heeft deze donderdag tijd gehad om typetuin te oefenen. Ook zijn we bezig geweest met woorden opzoeken in het
woordenboek, dat is nog best lastig! Iedereen snapt dat je als eerste stap naar de eerste letter van een woord moet kijken en
deze moet opzoeken in het woordenboek, maar dan…. Veel kinderen beginnen dan álle woorden te lezen met die beginletter.
We hebben het gehad over de twee woorden bovenaan de pagina (het eerste en laatste woord op die bladzijden), moet je nu
verder, terug of zit je goed?
Verder hebben we een gezelschapsspel gedaan waarbij de tafels geoefend werden en zijn we naar buiten geweest voor een
zelf bedacht tikspel.
Fijn weekend!
Laura
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Wolkenwoud
Maandag vierde Huma haar verjaardag, ze is 6 jaar geworden. Eva en Emma
waren dinsdag jarig, ze werden 8 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Spelling:
Groep 3 heeft geoefend met het schrijven van zinnen.
Groep 4 en 5 hebben geoefend met eer, eur en oor woorden, zoals
voordeur, kleurboek, zeurpiet enz.
Rekenen:
Groep 3 is bezig met de getallenlijn tot 100 en tellen met sprongen van 5 en 10.
Groep 4 oefent met tafels, klokkijken en springen op de getallenlijn.
Groep 5 is druk in de weer met oppervlakte en omtrek, delingen en tafels.
Project:
Thema tijd: We zijn in het verleden van de school gedoken. Hoe ging dat nou vroeger, in de tijd van opa en oma. Wat was er
toen en wat hebben we nu? Zijn er ook materialen die we in beide tijden gebruiken. Daarnaast zijn we in ons eigen verleden
gedoken. Wat is jouw mooiste herinnering? Hier hebben we een tekst over geschreven. De teksten zijn niet op de computer
gemaakt, maar staan in ons mooie handschrift in de taalalbums. Kom maar eens kijken!
Observatiekring:
Deze week hadden Iris en Elke de observatiekring. Wat is het toch lastig om alleen door te voelen een voorwerp te beschrijven.
Keuzewerk:
Woensdag was een studiedag, er was dus geen keuzewerk
Voor volgende week zijn we nog op zoek naar begeleiders. Inschrijven kan in het halletje bij Sterrenhemel en Wolkenwoud.
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we een blokles gemaakt. In een blokles komen alle behandelde strategieën terug.
Het ging over de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Gym: tijdens de gymles hebben we allerlei voetbalopdrachten gedaan. We begonnen met een warming-up van Jessie. We
deden een echte voetbal warming-up; joggen met hoge knieën, zijwaarts springen, sprintjes trekken en hakken-billen. Daarna
hebben we in drie groepen geoefend met mikken, schieten en dribbelen.
Wie kan er volgende week met ons meefietsen naar de gym?

Mededelingen:
Maandag 19 november
Sssssst….geheim voor de kinderen. Op deze avond versieren we met ouders de groep in Sintsferen, het is een gezellige avond
met uiteraard wat lekkers. Het zou heel fijn zijn als je komt helpen. We beginnen om 18.30 uur, maar mocht je later willen
aansluiten kan dat natuurlijk altijd. De intekenlijst hangt op het prikbord in het halletje.
Denken jullie ook aan het inleveren van de gedichtjes? Deze avond gaan we ze lamineren.
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Woensdag 21 november
We gaan onze schoen zetten. Nemen jullie allemaal een schoen mee naar school!
Donderdag 22 november
Wie kan er met ons meefietsen naar de gymzaal?
Donderdag 22 en dinsdag 27 november
Rapportfolio gesprekken met kinderen en ouders. Nemen jullie het rapportfolio mee naar het gesprek met het ingevulde
ouderverslag?
Woensdag 28 november
- We gaan naar het ASK theater in Apeldoorn om de voorstelling ‘Arthur en het zwaard in de steen’ te bekijken. We vertrekken
rond 8.45 uur met auto’s. Inschrijven kan op de lijst bij het prikbord. We zijn voor 12.30 uur weer terug op school.
- Er vindt na schooltijd pietengym plaats bij de Klimtuin, georganiseerd door de RSG, tussen 14.30 uur en 15.30 uur.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
We vierden donderdag de verjaardag van Robbie. Hij is nu 6 jaar geworden. Het was een
feestelijke kring, gezellig.
In de gymzaal oefenden we verschillende technieken van het voetbalspel. Op het doel
schieten, op een behendige manier de bal aan de voet weten te houden…..allemaal nog
niet zo makkelijk.
Nieuwsbegrip was een blokles. Het thema was de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Als er een blokles is werken de kinderen zelfstandig om zo te kunnen laten zien wat ze
hebben geleerd de afgelopen periode.
Lieve ouders, denken jullie aan de geheime brief en wat daar bij hoort. Ook jullie hulp
maandagavond zal zeer op prijs worden gesteld.
Vandaag zijn de rapportfolio’s mee naar huis gegaan. Ook hebben de kinderen gezien hoe een gesprek zal gaan. Het
is fijn als jullie als voorbereiding op het gesprek samen met jullie kind praten over het rapportfolio, wat erin staat en wat
er besproken moet worden. Gebruik daar ook het uitnodigingskaartje voor (zit voor in de map).
Groep 3: de 3e jaars leerden de letters b, u, aa, ee. De klinkers en medeklinkers 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 bijvoorbeeld eikels of kastanjes. Neem bijvoorbeeld
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.
Marvin heeft de observatie kring geleid met een Wilhelmientje. Dit kwam heel goed uit met onze
middag invulling. We gingen hartjes naaien en het Wilhelmientje kon Marvin zelf goed gebruiken om
de draad door de naald te krijgen.
We hebben een nieuw logo. De tekening van Denise werd verkozen tot ons nieuwe logo.
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Groep 4: de komende 2 weken werken we aan de eer, oor en eur woorden. De ‘r’ noemen we hier wel de fopletter. Je
hoort een andere klank voor de r; deur klinkt als dur, keer als kir en door als dor. Met rekenen maakten de kinderen de
toets. Ze gaan mee naar huis. De toetsen zijn heel goed gemaakt.
Groep 5: de toets van blok 4 is gemaakt. Met spelling zijn we aan de eer, oor en eur woorden begonnen
Volgende week maken we de groepje voor ons uitje op de 28e november.
Fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Maandag 19 november
Woensdag 28 november

: surprise avond. Kom je helpen?
: theatervoorstelling in het ASK/pietengym ná schooltijd.

Mededelingen
Maandag 19 november:
Komen jullie ons helpen versieren? Sssssst….geheim voor de kinderen. We beginnen om
18.30u, maar mocht je later willen aansluiten kan dat natuurlijk altijd.
Woensdag 28 november:
- We gaan naar het AKS theater in Apeldoorn om de voorstelling ‘Arthur en het zwaard in de
steen’ te bekijken. We vertrekken rond 8.45u met auto’s en zijn voor 12.30u weer terug op
school.
- Er vindt na schooltijd pietengym plaats bij de Klimtuin, georganiseerd door de RSG, tussen
14.30u en 15.30u.
Project
We geleerd over de school van vroeger en nu, maar bespraken ook de overeenkomsten. Hoe zou het zijn om in die tijd op
school te hebben gezeten? Dinsdag zijn we teruggegaan naar de jaren 50. Allemaal in rijen, handen over elkaar en een heel
strenge juf. Ook geen i-pad, digibord en allemaal hetzelfde en rijtjes stampen.
We hebben ook geleerd over de verschillen in spellen. We bekeken een filmpje en ik las een verhaal voor. Zo krijgen we al
steeds meer antwoorden op onze nieuwsgierige vragen.
Op de vraag ‘hoe vervoerden mensen zich’ hebben we ook al antwoord. De koets, trekschuit….
Dit werd een mooie koppeling naar de eerste (stoom)trein. Fijn dat wij ons onderwijs vanuit de kinderen kunnen vormgeven.
Gym
Deze week hebben de kinderen geoefend met de spreidsprong over de lage bok. Als dit nog een beetje lastig was kon je ook
eerst oefenen over de paddenstoel. Het toestel heeft, je raadt ’t al, de vorm van een paddenstoel en is lager dan de bok.
Daarnaast een overlooptikspel, wat de kinderen gemakkelijk zonder hulp van Roosmarijn of mij konden doen. Het derde
onderdeel was oefenen met verspringen. Landen op twee voeten was belangrijk. Tessel heeft ons geleerd hoe je de afstand het
best kunt meten. Bij de achterkant van de voeten en als je met je handen de mat raakt, mee je vanaf daar.
Kiva
We hebben het opnieuw gehad over een groep. Wanneer ben je een groep? Wat is een fijne groep? Ik vertelde dat ik de
Boomhut een fijne groep vind. Hoe hebben we daar samen voor gezorgd? Is het makkelijk of moeilijk om dingen in een groep te
doen?
Ik gaf een aantal stellingen aan de kinderen en we bespraken waarom ze kozen voor samen of alleen.
- Zware dingen optillen
- Tikkertje spelen
- Tekening voor je vriend of vriendin maken
- Zandkasteel bouwen
- Vieren dat je je zwemdiploma hebt behaald
- Verdrietig zijn
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Spelling
Deze week zijn zowel groep 3, 4 als 5 met de spellingscategorie eer, eur, oor
bezig geweest: de fopletter r. In het woord beer hoor je een i maar die schrijf je
niet. Je hakt het woord in b-eer. Niet in b-ee-r. Zo leren de kinderen dat de r
vastgeplakt zit aan ee, eu en oo.
We hebben samen zoveel mogelijk woorden bedacht.
Tot maandag allemaal!
Groetjes van Lisa

eer
geweer
ijsbeer
meer
smeerkaas
wanneer
kleerhanger
keer
veer
brandweer
leer
peer
kampeerplek
passeer
masseer
meneer
beer
scheermes
weer

oor
hoor
door
spoorrails
boor
stoor
koor
kantoor
noordpool
chloor
oorzaak
floor

eur
fleur
keukendeur
zeurpiet
wasbeurt
kleurpotlood
beurs
monteur
scheur
geurkaars
speurneus
sleur
zeur

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 19 nov.:
Woensdag 21 nov.:
Vrijdag 23 november:

Neem iets mee dat kan draaien.... (denk aan een tandwiel...)
Bee Happy en Coolstars: Toets Engels, de woordlijst unit 2.
Poema’s: Toets Engels, de woordlijst unit 2.

Project ontdekkers en hervormers (1500-1600)
We zijn aangekomen bij de afsluiting van het project over machtige ontdekkingsreizigers en bijzondere hervormers. We
hebben naar verhalen geluisterd, filmbeelden bekeken, toneelstukken gespeeld en ook gewerkt aan
muurkranten/lapbooks.

Muurkrant over Willem Barentsz en een ’vloot’ gemaakt door Emma, Elaine en Jenneke.
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Project Techniek
Vanaf volgende week starten we ons nieuwe project op. Dit project zal lopen tot aan de
kerstvakantie. Het thema is techniek en we zullen veel te weten komen over o.a. robotica,
grondstoffen, technische problemen, licht, geluid, kracht, elektronica en noem maar op.
Wanneer jullie nog een leuke input hebben, horen wij dit graag!! Want we zeggen eerlijk...
Er zullen vast veel ouders zijn die van enkele onderwerpen meer verstand hebben dan wij
zelf! Kan jij ons meenemen in de wereld van techniek, dan horen wij dit graag!!
Schaapjes tellen...
Wat kwamen wij nou tegen op de fiets naar gym? Een hele schaapskudde,
aangedreven door een schaapshond, op weg naar een nieuw plekje... Erg
bijzonder!
De week van de poema’s
We hebben het deze weken bij project over geschiedenis. De ontdekkers en
hervormers. De ene maakt een PowerPoint en ander een liedje of een rap.
Wij maken een toneelstukje. Het is heel leuk om te verzinnen. Helaas was
Peggy ziek een deel van de week, gelukkig is ze vandaag weer beter
(donderdag is dat). We hebben met gym voetbalhandigheidjes gedaan. De
jongens vonden het helemaal geweldig en sommige meisjes ook.
Bericht van onze reporter Noa.
Brievenbus voor ouderen
De brievenbus is maandag geopend door de wethouder. Wat fijn dat zelfs een
aantal oudleerlingen het hebben kunnen regelen dat ze er bij konden zijn. Lees
het hele verslag in de Stentor!
Deze zomer is de brievenbus in de grond gezet door de gemeente onder leiding
van de bedenkers van deze duurzame Epense actie. We mogen trots zijn op de
kinderen. We hebben al echte zorgzame wereldburgers op school.

Groetjes namens het bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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