23 november, jaargang 2018/2019, nummer 12

Agenda
27 november
5 december
6 december

:
:
:

rapportfolio gesprekken
viering sinterklaas
studiedag team, kinderen vrij

Weekbericht van het Team
De gezellige maanden van het jaar
Buiten is het donker en koud, binnen beginnen de versieringen voor de feestdagen te komen. Zo mooi hoe
dit met z’n allen opgepakt wordt. We zien uit naar de komst van Sint dit jaar op school.
Sint
Op woensdag 5 december hopen we dat sinterklaas onze school komt bezoeken.
Om half 9 gaan we allemaal naar buiten, om hem op te wachten. Daarna is de viering in de hal met alle kinderen en
ouders die erbij willen zijn. Na de viering gaat iedereen naar de eigen stamgroep en gaat het feest daar verder met het
feestprogramma!
Elke groep krijgt bezoek van Sinterklaas, we zijn gewoon om 12.30 uur uit.
Schoolfruit:

Eet smakelijk!
Groetjes en een fijn weekend!
Janny
Teamtafel
Deze prachtige tafel mag weg! Hij is net wat te groot voor onze teamkamer.
Heeft iemand interesse? Mag tegen elk aannemelijk bod mee. De stoelen
behouden we wel graag J

HERHALING:
Kerstworkshops woensdag 12 december
In een eerdere nieuwsbrief stond er al informatie over de aankomende kerstworkshops op 12
december.
Hier even een korte herhaling van het vorige bulletin.
Dit betekent dat de hulpouder een voorbeeld (klaar op 7 december in de hal om 8.30 uur)
maakt en dat je de materialen op 12 december rond 8.45 uur klaar hebt staan, zodat je 2 x een
groep van ongeveer 10 kinderen kunt begeleiden. Je hebt 2 x 45 minuten en aan het eind van
de ochtend wordt dit in de viering geshowd. Veel materialen zijn op school te vinden, voor
speciale materialen en bijbehorende kosten even met de KV groep overleggen.
Er is budget.
Er hangt inmiddels een inschrijflijst bij de koffietafel.
Een aantal ouders hebben zich al ingeschreven. Super!
We hebben alleen nog meer ouders nodig, dus zoek een gezellige duo en verzin een leuke ‘kerst’ activiteit (denk hierbij
bijvoorbeeld aan muziek, koken, dans, toneel of knutselactiviteiten).
Schrijf jullie namen en telefoonnummer met het idee op de inschrijflijst. Verder info volgt dan nog.
Voor vragen of hulp voor inspiratie mail dan naar: marielladereuver@gmail.com
Groetjes,
KV team; Debbie en Mariëlla

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Wat hebben we deze week allemaal beleefd op Kiddo’s?
In de groep stond de stoomboot van Sinterklaas. Met een stuur en
mooie vlaggen. Ook lag er een zak en het boek van Sinterklaas. In de
verkleedkist lagen Pietenpakjes en Sintpakken. De kinderen hebben
heerlijk gespeeld.
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We misten alleen in de zak nog wat cadeautjes. Die hebben we van vierkante, driehoekige en
rechthoekige blokken ingepakt. Stoeien met de schaar en het plakband en de hoeveelheid
papier. Erg leerzaam.
We hebben ook Sint liedjes gezongen. We hebben er ook instrumenten bij gebruikt. Oefenen
met het juiste ritme.
Elvinyah is bijna 4 en gaat starten bij de Toverhoed! Ze had een heerlijke traktatie en een lief
cadeautje. Veel plezier bij de Toverhoed!!
In de kring hebben we deze week "Rikki helpt Sinterklaas" voorgelezen. Tijdens de herhaling
mochten ze het boek
"zelf" voorlezen aan de hand van de plaatjes. Volgende keer proberen we het met uitspelen.
Denken jullie aan het meebrengen van een schoen?
Bij BSO Kiddo’s hebben de oudere kinderen de jongere kinderen afgelopen week pietengym
gegeven. Een groot succes!
Fijn weekend,
Team Kiddo’s

De Toverhoed
•
•

Vanaf maandag schoen meenemen van thuis om te zetten, uiterlijk 27 november mee
28 november: zit er iets in de schoen?

Maandagavond is er hard gewerkt door een groep ouders. De groepen zien er
prachtig uit. De kleine wereld is veranderd in de stoomboot van Sinterklaas,
boven is de stuurhut en werkhut van Sinterklaas en beneden is het ruim waar
de pieten verblijven en kunstjes kunnen doen. De winkel is nu een
speelgoedwinkel waar de pietjes cadeautjes kunnen laten inpakken waarna ze
ze door de schoorsteen kunnen gooien die in toverhoed geel staat. Bij de
fietsenmaker is een testruimte waar de kinderen reflectoren kunnen testen
want de pieten moeten natuurlijk wel goed zichtbaar zijn. We hebben ook een
prachtige nieuwe poppenkast, deze staat waar eerst de verteltafel stond. De
kinderen kunnen hier spelen met handpoppen van sinterklaas en de pieten. Wat fijn dat we zo ontzettend
veel ouderhulp hebben gehad, heel erg bedankt allemaal! Deze week kwamen er heel veel kinderen
verkleed naar school, ontzettend leuk!
Keuzewerk
Maandag waren er veel leuke activiteiten tijdens het keuzewerk. Er werd volop gebakken in de
keuken, lekkere speculaas en pepernoten. Gerie was er om een pompoen met de kinderen te
schilderen, er was een natuurwandeling, en er werd geknutseld met fietsen. Ook was er bewegen op
muziek. De bakspullen voor de pepernoten zijn gehaald door de stamgroepouders zodat er elke
week gebakken kan worden.
Rekenen
Met rekenen hebben we de getallen 5 en 6 geleerd. Hoe zien ze er uit? Waar staan ze in de
getallenlijn? Welke getallen komen ervoor en erna? Hoe ziet dat er uit als je het met je vingers
aangeeft.
Taal
We hebben de letter w geleerd en we hebben de letters die we geleerd hebben herhaald. Met
woordenschat hebben we het gehad over reflector, reflecteren en goed zichtbaar zijn.
Schoolfruit
We krijgen weer schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. We raden jullie wel aan om je kind
ook eigen fruit mee te geven, van het vorige jaar weten we dat het voorkomt dat een kind het aangeboden fruit niet
lekker vindt en dan niets heeft.
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Fruitbakken
De fruitbakken op de gang zijn erg vol en de kinderen moeten erg zoeken naar hun spullen. We stellen voor om vanaf
volgende week iets nieuws te proberen. De kinderen laten hun fruit, drinken en ook broodtrommels in de tas zitten. Ze
pakken hun eigen spullen uit de tas en stoppen het naderhand ook weer terug in hun eigen tas. Willen jullie ons hierbij
helpen? Maandag zijn de bakken in de hal dan ook weg en gaan we kijken of dit beter werkt.
Op dinsdag gaan we de schoen zetten op school. Alle kinderen mogen vanaf maandag hun eigen schoen meenemen
om te zetten.
We willen jullie vragen om de rapportfolio’s voor 7 december weer in te leveren op school.
Dit was de laatste week dat Lise bij ons in toverhoed geel was, ze gaat nu weer terug naar Ethopië. In het voorjaar zal ze
opnieuw een periode bij ons op school komen. Dag Lise, het was gezellig met je!
Nieuwe stagiare
We hebben een nieuwe stagaire, ze heet Noah en ze komt elke dinsdag stage lopen. Ze is zowel in toverhoed rood als
geel. Ze volgt de opleiding voor pedagogisch medewerker en zal het hele schooljaar bij ons op school zijn.
Een fijn weekend allemaal,
Mariska, Caren en Hester
Nog een indruk van onze nieuwe hoeken:
Verlanglijstjes maken in de leesen schrijfhoek

De stoomboot van sinterklaas. Met boven de stuurhut
en beneden het pieten ruim

Cadeautjes inpakken in de winkel

Testruimte
Sint aan het werk

Het poppenhuis zit vol met pietjes

Aan het roer

Pieten oefenen in het ruim
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Ouders, ontzettend bedankt voor jullie hulp
maandagavond, de groepen zien er
fantastisch uit en de kinderen genieten er
van! Speciale dank aan onze
stamgroepouders die achter de schermen
heel wat hebben voorbereid
en aan Judith die de
poppenkast zo mooi heeft
gepimpt! -4-

De nieuwe poppenkast

Gekleed zwemmen voor groep 4 en 5
Vrijdag 30 november gaan alle kinderen van groep 4 en 5 oefenen met gekleed zwemmen. In hun postvakje is een brief
gekomen met alle informatie daarover. Kijken jullie er even naar?

Groep 5 op donderdagmiddag
Zie prikbord Wolkenwoud.

Wolkenwoud
Zie prikbord Wolkenwoud.

Fijn weekend,
Laura en Rowena

Sterrenhemel
Sinterklaas is in het land en dat weten we? Sinterklaas stuurde milieu piet en zijn
knutselpieten naar school om daar een uitvinders hoek te bouwen… De groep is
omgetoverd in een werkplek voor creatieve kinderen. Sinterklaas heeft een
dringende vraag neergelegd om creatief mee te denken over duurzaamheid. Hoe
kan de boot op een duurzame manier van Spanje naar Nederland varen of wie
heeft er goede ideeën om minder plastic te gebruiken? Er is een uitvindingenideeën bus geplaatst. Hier zitten al wat ideeën in. BEDANKT iedereen!
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Er wordt volop gebruik gemaakt van de hoek. Toch moet er ook nog gewerkt worden aan rekenen en spelling en andere
vakken. De kinderen hebben het maar druk!
Met KIVA sloten we thema 3 af. Er is een nieuwe regel opgeschreven. We horen er allemaal bij…….
Keuzewerk had een afwisselend programma; bakken, dansen, muziek, gedicht leren met zelfgemaakte vingerpopjes, en
een kalender maken.
Fijn dat zoveel ouders wilden helpen.
Woensdag hebben we een bakje gezet ipv de schoen.
Dinsdag maakten we het bakje en versierden dit mooi. Ook werd er geschreven en getypt. Deze brieven zijn
meegegeven, maar voordat piet kwam, werd er een kopie van gemaakt zodat de mooie brieven in het taalalbum geplakt
kunnen worden. Er is volop gezongen….
Nieuwsbegrip: De les ging over het vinden van de verwijswoorden en het onderwerp was het 20 jarig bestaan van de
ISS in de ruimte.
Gymles: De kinderen mochten oefenen met hockey, basketbal en er werd een afgooi spel gedaan. Er is intensief
geoefend, leuk om te zien.

Groep 3:
Rekenen vraagt veel concentratie van de kinderen. Er worden nu grote getallen gebruikt, 20 – 100. Hoe schrijf je deze
tientallen maar ook 52, 63… nog best even pittig. Ook hebben we de verliefde getallen erbij gepakt. 3-7 =10 2-8 =10 enz.
het is fijn als jullie thuis met de grote getallen bezig kunnen zijn… opschrijven en tellen.
Met spelling werken we aan de cht, sch en ng/nk…
Groep 4:
Spelling gaat nog over de eer/oor/eur woorden. We sluiten het af. Volgende week aai/ooi en oei woorden. Elke week
worden woorden herhaald van de vorige weken met het zgn ‘5 woorden’ dictee. Met rekenen maken de kinderen een
schema om de x sommen te kunnen uitrekenen.
Groep 5:
Spelling wordt afgerond, de fopletter r is voldoende geoefend. Volgende week gaan we aai en ooi, oei woorden
gebruiken.
Volgende week woensdag gaan we naar Orpheus. Wij nemen iets te drinken/eten mee. Die dag is er geen eigen drinken
nodig. Alles speelt zich af onder schooltijd. We maken de indeling voor het vervoer gezamenlijk met de andere MB
groepen.
Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma
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De Boomhut
Woensdag 28 november
Vrijdag 30 november

: theatervoorstelling in het ASK/pietengym ná schooltijd.
: wij zitten in de viering. Kom je kijken?

Wat was het een verrassing om dinsdagmorgen in de
groep te komen. Ook best spannend. De deur zat op slot,
de gordijnen zaten dicht, het rolluik was omlaag….wat
was er toch aan de hand?
Sint en piet waren geweest!!! We hebben 2 mooie nieuwe
hoeken! Maar, in die hoeken moet wel wat gebeuren.
Milieupiet liet een briefje achter…..

Lieve kinderen van de Boomhut,
Het milieu is vaak op het journaal
Eigenlijk is het best een droevig verhaal
Er is teveel uitstoot
Ook door de pakjesboot
Daarom ben ik eens graag dromen
Over hoe we ook anders naar Nederland kunnen komen
Met de auto vol zonnepanelen over het land
Maar ja, wel weer kans op een lekke band
Of misschien
Met een milieuvriendelijke vliegmachien
Peddelend over de zee
Maar hoe met de Sint dan mee?
Een boot op elektriciteit
Ook daar ben je veel geld en tijd mee kwijt
Ik ben aan het ontwerpen, bouwen en knopen
Alle pieten zijn op een goede oplossing aan het hopen
Jullie zijn milieu bewust
Vandaar dat er vanaf nu een belangrijke taak op jullie rust
Help me iets te verzinnen
Ik weet niet meer waar ik moet beginnen!
Op 5 december wil Sint graag de ideeën zien
willen jullie me helpen misschien?
Vriendelijke groet,
De milieu piet
We gingen gelijk aan de slag. Kinderen kregen tijd om de hoeken te ontdekken en de eerste plannen te maken. In de kringen
laten we de plannen aan elkaar zien. We stellen dan kritische vragen aan elkaar om het plan nóg beter te maken en waarom de
kinderen hun plan aanpassen. Op 4 december kiezen we het beste plan en leggen we het voor aan de Sint.
Lieve ouders, bedankt voor het helpen en jullie creatieve ideeën. Zonder jullie was het niet gelukt! Hierna een kijkje in de
hoeken:
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Deze week stond ook keuzewerk in het teken van thema Sint. Er werden pepernoten gebakken,
speculaas gemaakt, liedjes gezongen en instrumenten bespeeld en nog veel meer.
Ik heb met de kinderen gedanst. We hebben een dans gemaakt op het nummer ‘pietendans’. Leuk om te
zien hoe betrokken de kinderen zijn als ze zelf kiezen voor iets wat ze leuk vinden. Daarna was er nog
even tijd over voor pietenacrogym. Kunstjes en veel stoere dingen!
Mededelingen
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.
Tot maandag allemaal!
Groetjes van Lisa
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Huiswerk
Maandag 26 nov.
Woensdag 29 nov.

:
:

Maandag 3 december

:

Huiswerk: leer dit duurzame Sint gedicht en je kan het mooi opzeggen
Gr. 7/8: ontleden oef.8 Meewerkend voorwerp
Gr.7/8: werkwoordspelling stroomdiagram t.t./v.t.
Zorg dat je surprise en gedicht af zijn

Project Techniek
We zijn met het nieuwe project ‘Techniek’ gestart.
Dit project zal lopen tot aan de kerstvakantie.
We zullen veel te weten komen over o.a. robotica,
grondstoffen, technische problemen, licht, geluid,
kracht, elektronica en noem maar op.
Wanneer jullie (ouders/verzorgers/opa’s/ oma’s)
nog leuke input hebben, horen wij dit graag!!
Die oproep is gehoord door Corné (vader Duke van de Poema’s).
Nu heeft hij gesproken over zijn werk in de zorg, maar later
komt hij zelfs nog met een echte zorgrobot in de groep. We
horen graag hoe een robot kan zorgen voor een mens.

Dingen die ’draaien’.
Latijnse/Griekse Les
Dieter van het Gymnasium Apeldoorn kwam dinsdag een gastles geven.
Waar heb je Grieks/Latijns eigenlijk voor nodig?
Over Griekse en Latijnse gebouwen.
Keuzewerk
We zijn alweer gestart met ronde 4 van keuzewerk! Er staan weer veel leuke dingen
gepland, zoals koken, creatief, robotica, schaken, helpen in de bieb, houtzagen, muziek
en yoga&massage! Wat fijn ook dat we zoveel hulp van ouders en vrijwilligers krijgen!
De kinderen beleven veel plezier aan keuzewerk.
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Tekst en taal
Deze week leerden de
kinderen om zelf een
handleiding te schrijven.
Dit past bij ons thema
techniek en de kinderen
leerden ook nog eens om
zelf een handleiding te
lezen. De kinderen
werkten met een
stappenplan en zorgden
voor een duidelijke
inleiding. Ook voegden ze
waarschuwingen of tips
toe. De handleidingen
werden geschreven over
gebruiksvoorwerpen,
zoals een fidged spinner
of een tosti-ijzer.
Groetjes namens het bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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