Agenda

Ma17/9
Wo 19/9
Do 20/9
Ma 24/9
Wo 26/9
Vr 28/9

Deze
2
weken
praktische
verkeerslessen
19.00 uur MR vergadering
Sportdag (hopelijk…)
Nationale Schoolbrengdag
Middag geen school i.v.m. cursus
Informatieavond groep 4 t/m 8
Start Kinderpostzegels groep 7 & 8
Nieuwsbrief

Welkom
In de afgelopen weken is
Caithlin 4 jaar geworden en nu
zit zij echt in groep 1a. Sofia
was al lang 4, maar in de
zomervakantie is zij naar
Katwijk verhuisd en is daarom
nieuw in groep 1b. Dat waren
we vorige keer helemaal
vergeten te melden. We heten
de meiden en hun ouders van
harte welkom op school en hopen dat ze snel hun
plekje hebben gevonden.
Ivan
Op de warmste 25 juli ooit in Nederland gemeten, is
Ivan Daniël Eisinger geboren. Ivan is het broertje van
Willem uit groep 2 en van Giovanni. Zij en hun ouders
zijn dolblij met Ivan en dat is volkomen begrijpelijk!
We wensen het gezin Gods zegen toe!

Sportdag
Hoewel het jammer was, hebben we de sportdag
woensdagochtend afgelast. Er werd nog wat regen
verwacht en door de eerder gevallen nattigheid was
de Goerie erg modderig geworden. Niet echt lekker om
in te spelen, zeker niet voor de jongste kinderen.
Bij de planning spreken we altijd 2 woensdagen af met
de Goerie. Dus komende woensdag, 19 september,
hebben we de herkansing.
De laatste 20 jaar is het slechts één keer voorgekomen
dat het door het weer niet door kon gaan. Dus echt
mopperen mogen we niet. Wie weet, staan we
woensdag weer te puffen in de zon. U komt toch
gezellig mee doen?

Nationale Schoolbrengdag
Donderdag 20 september is
de
Nationale
Schoolbrengdag.
Scholen
stimuleren de ouders om die
dag hun kinderen in ieder
geval niet met de auto naar
school te brengen. Gelukkig
zien we al niet veel auto’s bij
de school, maar het zou
prachtig zijn als iedereen
deze dag met de benenwagen of, als u verder weg
woont, met de fiets naar school zou komen. Er zijn
gemakkelijk diverse goede redenen te bedenken om
dat zo te doen, maar het gaat hier vooral om de
verkeersveiligheid
rond
de
school
en
de
verkeersvaardigheid voor de kinderen.
Praktische verkeerslessen
De komende twee weken staat het verkeer hoog op
de agenda. Alle groepen gaan weer oefenen met
praktijkopdrachten. Verkeersouder Marjon Meijvogel
of de leerkracht doet weer een beroep op u. Samen
willen we kinderen weerbaar maken in het verkeer.
Administratiesysteem
In de zomervakantie is de school veranderd van
administratiesysteem. We maakten gebruik van het
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programma Esis en zijn nu klant bij ParnasSys. Op zich
zijn we daar wel blij mee. Het is allemaal wat
gebruiksvriendelijker. Maar ook hier gaat niets vanzelf.
In de vakantie zijn de IB-ers en de directie al een dag
onder de pannen geweest met een cursus om de
kneepjes van het programma onder de knie te krijgen.
Maandagmiddag 24 september moet het team aan de
bak. Daarom is er die middag geen school.
Kinderpostzegels 2018
Zoals elk jaar zetten de
oudste kinderen van de
school zich in september in
om
kinderpostzegels
te
verkopen. Ruim 160.000
Nederlandse kinderen doen hier aan mee en de missie
is om 400.000 kinderen in Nederland en in het
buitenland aan een goed thuis te helpen.
Deze actie vindt al sinds 1948 jaarlijks plaats en is
uniek in de wereld. De kans dat u ze als ouder ook ooit
aan de man hebt gebracht is heel groot. Mooi dat dit
generatie op generatie door kan gaan!

Nieuws uit groep 3

Nieuws uit groep 4
Wat zijn de eerste weken snel omgegaan in groep 4.
Het was leuk maar ook wel een beetje spannend in
het begin. Nieuwe juffen en ook nieuwe regels, zoals
het begroeten met een hand aan het begin van de
dag. Dat was even wennen maar inmiddels is het een
goede en fijn gewoonte geworden. Veel kinderen
verheugen zich op het aanleren van de tafels. Daar
zijn we al mee gestard. Veel kinderen kunnen de tafel
van 1 al opzeggen. Bij rekenen zijn we niet alleen
bezig geweest met het aanleren van de tafels maar
ook hebben de kinderen geleerd om te meten met een
meter/ centimeters en weten ze inmiddels hoeveel de
waarde van een euro is in centen. Verder zijn de
taalessen nu o.a. gericht op lidwoorden en zelfstandig
naamwoorden. In de klas doen we dit geregeld in de
vorm van een spelletje ( mens, dier, ding ). Dit vinden
de kinderen leuk en op deze manier leren ze nog op
spelenderwijs. De gymlessen zijn op donderdag
ochtend. Denkt u aan de gymkleding en
gymschoenen? Wij hopen u maandag 24 september
om 19.00 te zien op de informatieavond.
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Nieuws uit groep 6
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er
al bijna weer op. Inmiddels zijn we gewend aan de
nieuwe juf en zij ook aan ons. Met elkaar werken we
hard om er een gezellig en leerzaam schooljaar van te
maken. Dit jaar zijn we meteen muzikaal van start
gegaan met muzieklessen van de muziekschool. Vijf
weken lang leren wij over allerlei verschillende
instrumenten en maken we er elke dinsdagmiddag een
muzikaal feestje van. Wat het eindresultaat gaat
worden van deze muzieklessen houden we nog even
geheim.

Nieuws uit groep 7
We zijn weer begonnen en hebben er zin in! We
moeten wel nog even wennen aan de wekker die weer
zo vroeg gaat en het werktempo dat iets is
opgehoogd. Gelukkig zijn er genoeg dingen die
superleuk zijn in groep 7! We hebben onze eerste les
Engels gehad en kunnen nu familieleden in het Engels
benoemen. Er worden 1-minuutspreekbeurtjes
voorbereid en het eerste huiswerk is mee naar huis
gegaan. Heeft u al een kijkje genomen in de agenda?
Iedere dag nemen de kinderen hun agenda en map
mee naar school. Daarin staat het maak- en leerwerk
dat gedaan moet worden. We zijn druk aan het
oefenen dat alle spullen mee naar huis gaan en weer
terug op school komen. Bij de meesten gaat dit al heel
goed! Verder zijn we er dit schooljaar achter gekomen
dat we een klas vol pechvogels hebben. We waren
slechts twee weken van start en hadden in de klas al
één gebroken arm, één gehavende teen en een
blessure aan een voet. Laten we hopen dat na de
praktische verkeerslessen, dinsdag de 25e, er niet nog
meer pechvogels bij komen!

Nieuws uit groep 8
Ook voor groep 8 is de kop er weer af, het eerste
huiswerk is alweer gemaakt en zelfs de eerste toets is
al gemaakt. Het is wel gek om maar met z’n elven in
de klas te zitten. Dit gaat waarschijnlijk nooit meer
voorkomen, dus we genieten ervan. Het wordt een
jaar hard werken, maar wel met leuke beloningen aan
het einde van het schooljaar. Met het zicht op de
beloningen aan het einde van het schooljaar zou het
toch moeten lukken om eerst even hard te werken.
Iedereen wil natuurlijk wel met mooie resultaten
aankomen bij zijn of haar nieuwe school. Gelukkig
weten de meeste kinderen al naar welke middelbare
school zij waarschijnlijk willen, dus dat geeft een mooi
doel om naartoe te werken.
Afgelopen woensdag zou natuurlijk eigenlijk de
sportdag zijn, waarbij groep 8 mocht helpen bij de
kleuters, maar helaas is dat nog een weekje
uitgesteld. Het werd dus toch een dag nog even hard
werken, gelukkig kan deze klas dat als de beste!
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