Nieuwsbrief 23 november 2017

Belangrijke data:
24 november:
29 november:
30 november:
4 tot 7 december:
4 december:

Bezoek industrieel museum en Dow groep 7/8
Spelletjes groep 1 t/m 4 van 11.15 tot 12.00 uur
Rapport 1 (groep 3 t/m 8)
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Sinterklaas op school!

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Vorige week hebben een aantal groepen het Zeeuws museum bezocht. De kinderen hebben
weer veel geleerd over hoe het leven vroeger was. Op 4 december is het zover en zullen
we Sinterklaas op onze school ontvangen. We kijken hier al erg naar uit. Na het bezoek van
de Sint staat daarna de Kerst alweer voor de deur. Ook dit jaar willen we op
donderdagochtend met de kinderen ‘groepsdoorbrekend’ gaan knutselen. We willen dit wel
iets anders aanpakken dan u van ons gewend bent. Uw hulp is dan weer van harte welkom.
Volgende week krijgen de kinderen het eerste rapport mee en de week daarna vinden de
gesprekken plaats.
SKOB dag
Tijdens de SKOB dag hebben we een lezing
gehad van René Lous over de groeiende
mindset.
Bij een gesloten mindset staan kinderen vaak
niet open om te leren, ik kan het toch niet!
Bij een open mindset ervaren kinderen dat
inzet wordt beloond en kan het kind
reflecteren wat goed gaat en nog beter kan.
We hebben het gehad over de leerkuil waar
kinderen in terecht komen als ze iets nieuws
leren. Kinderen moeten niet bang zijn om
fouten te maken. Door de juiste aanpak en
doorzettingsvermogen kan een kind erg ver
komen in zijn of haar ontwikkeling. Als tip
kregen we om kinderen niet te beoordelen
op een cijfer dat ze gehaald hebben, maar
op het proces. Wat heb je er allemaal voor
gedaan om tot het cijfer te komen. In de
klas hebben we dit soort gesprekken
gevoerd. Kinderen hebben door dat ze
moeite moeten doen om een bepaalde
vaardigheid eigen te maken.
Het is er leuk om dit soort gesprekken over het proces met uw kind te voeren.
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Sinterklaasfeest 2017
Gisteren was er een piet op school, die heel erg grappig en leuk was! Met... lekkere
pepernoten. Hij vertelde over de reis naar Nederland, dat het erg stormde en dat er veel
pakjes overboord waren gegaan. Hij vroeg op wij ook pakjes hadden gevonden. Inderdaad!
Maar die hebben we al teruggegeven, want er stonden vreemde namen op. Afgelopen
maandag kregen we iets lekkers in de schoen en voor groep 1 t/m 4 was er een boek om
van alles in te tekenen en te schrijven. Het grote boek is niet meer te lezen, want die was
ook aangespoeld.... Groep 5 t/m 8 gaat zelf een boek maken, want Sinterklaas moet
natuurlijk ook alles over hen weten.
Op maandag 4 december brengt Sinterklaas met zijn pieten een bezoek aan onze school.
Ze proberen er om half negen te zijn. Dat wordt leuk!!!!!
Kerstworkshops voor groep 1 t/m 8:
Ondertussen maken we ook al plannen voor de kerstworkshops op donderdagochtend 21
december. Hiervoor hebben we veel laminaat nodig. Hebt u nog een restant, dat u zou
willen afstaan, dan zijn we daar erg blij mee. Verder hebben we heel veel keukenrollen
nodig. Ze kunnen vanaf nu al mee naar school genomen worden...
Oproep:
Historisch Museum De Bevelanden zou graag haar collectie "Oud speelgoed" willen
uitbreiden. Daarom de vraag: komt u tijdens het opruimen oud speelgoed tegen, dat er nog
goed uit ziet, dan zijn de medewerkers van het museum daar erg blij mee.
Opruimen en schilderen extra klaslokaal.
Ons vijfde lokaal heeft een opknapbeurt nodig. We willen het lokaal grondig opruimen en
daarna schilderen om het dan in te richten tot een soort leerplein. We zouden het erg fijn
vinden als er ouders zijn die daarbij willen helpen. Verder staan er nog een aantal
computertafels waar we niets meer mee doen. Mocht u er eentje kunnen gebruiken dan
mag u deze af komen halen. Een eventueel vrijwillige bijdrage storten we in onze
schoolkas en komt ten goede aan de kinderen of de verder inrichting van het lokaal. U kunt
zich opgeven bij meester Ivo.

Peuternieuws:



We hebben helaas afscheid moeten nemen van Dilara Govser zij gaat verhuizen naar
Tholen, we wensen haar daar een hele leuke schooltijd.
Het thema :” Dit ben ik !” is begonnen en we hebben dit aangepast aan de sint tijd,
we maken een spiegel waar je zelf in te zien bent met…..een pietenpak aan!! We
kijken in een echte spiegel en wijzen en benoemen onderdelen van ons gezicht.
Ook leren we het liedje “Dit zijn mijn wangetjes”. En we maken een vloertekening
van Puk heel de omtrek, armen, benen, hoofd enz. Zo leren we onze
lichaamsdelen. We lezen voor uit “Hoofd schouders knie en teen”.
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Juf Trees had 2 pakjes gevonden aan de zeedijk toen ze ging lopen met de hond, ze
waren aangespoeld en er stond op ieder pakje een naam, zijn die van de boot
gevallen van Sinterklaas??? We zetten ze bij de schoorsteen zo kunnen ze drogen en
als Sint of Piet komt geven we ze terug. Alle kinderen hebben hun schoen gezet.
Zal er iets lekkers in zitten? De pakjes waren verdwenen!
Voor als Sint op school komt 4 december hebben we een pietenmuts gemaakt en
een brief over onszelf ( ouders niet vergeten! ) die is voor in het grote boek! Er
was ook een zwarte piet op bezoek bij ons afgelopen woensdag die hebben we onze
gym kunsten laten zien, met een zak op je rug over het dak en springen maar!
Een mededeling: Om rust in de groep te bewaren worden ouders vriendelijk
verzocht ’s morgens 8:45 uur als uiterste tijd te beschouwen om te vertrekken,
zodat we samen op tijd aan de activiteiten kunnen beginnen.





Groep 1/2:
 Wat was het interessant in het Museum in Goes! De kinderen zagen en vergeleken













speelgoed van vroeger en nu. Ontdekten, dat er vroeger geen plastic was en dat
alles gemaakt werd van hout of metaal. Graag willen we Mariëlle, Annemieke,
Annemarel, Martine, Monique en Janneke hartelijk bedanken voor het vervoeren
van de kinderen.
De kinderen kunnen hele mooie constructies maken met clics, waar in het verleden
voor “gespaard” kon worden bij een supermarkt. Het probleem is, dat wij te
weinig zwarte stokjes hebben. Wie zou ons daaraan kunnen helpen? De kinderen
kunnen dan weer auto’s en vrachtwagens maken.
Wat wordt er leuk gespeeld over Sinterklaas op de boot en in de Sinterklaashoek!
De pakjes vallen overboord; daarom wordt er voor het varen een reling gebouwd.
Er worden cadeautjes ingepakt. Er wordt in het grote boek geschreven en er is
zelfs een paard. Verkleden is natuurlijk ook mogelijk.
Alle kinderen hebben een bootje gemaakt, dat echt op het water kan varen.
We verzamelen deze week voorwerpen, die beginnen met de s van Sint en de p van
Piet. Die stoppen we in een grote tas, zodat ze volgende week weer gesorteerd
kunnen worden. Een prima luisteroefening dus…
We sparen lege keukenrollen, brengen jullie ze mee?
Op woensdag 29 november: spelletjesochtend voor groep 1 t/m 4 (van 11.15 tot
12.00 uur). We kunnen veel hulp gebruiken…. Wilt u helpen, laat het even weten.
Op het prikbord hangt een lijst. Alvast hartelijk bedankt namens groep 1 t/m 4
Piet was gisteren op school! Hij reed rondjes op het plein op de fiets van Jelle,
super grappig!

Groep 3/4 :


In het Museum in Goes was het interessant! Er was speelgoed van vroeger en nu.
Vroeger was er geen plastic. Alles werd van hout of metaal gemaakt.



Op woensdag 29 november: spelletjesochtend voor groep 1 t/m 4 (van 11.15 tot
12.00 uur). We kunnen veel hulp gebruiken…. Wilt u helpen, laat het even weten.
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Afgelopen maandag zat er wat lekkers in onze (gym)schoen. Goed dat we ze op
school bij de schoorsteen hadden gezet.
Piet was gisteren op school! Hij kwam ook in de klas. We hebben samen met hem
gedanst. Het was “pietengezellig” hoor! We hebben natuurlijk ook lekkere
pepernoten gegeten.
Vanmorgen vonden we een slaapzak in de hal1 Vreemd hé. Misschien toch van een
slaperige piet?
Morgen gaat groep 4 de tafel van 2 laten horen! Gaat het lukken?

Groep 5/6:
 Afgelopen maandag vonden we allemaal iets lekkers in onze schoen. Wat een
verrassing!
 Op woensdag 22 november is Zwarte Piet in onze klas geweest. Dat was natuurlijk
heel erg leuk.
 Op donderdag 30 november is de Aardrijkskunde toets van thema 2 voor beide
groepen.
 Op maandag 4 december hebben we surprisemiddag in de klas. De kinderen hebben
het verlanglijstje, de begeleidende brief en de 6 euro meegekregen. Op vrijdag 1
december moet de surprise op school gebracht worden. Let op: op maandag 4
december kan dit niet!! Succes allemaal met het maken van de surprise en…..maak
er wat moois van!!
 Op vrijdag 8 december gaan we een bezoek brengen aan het bevrijdingsmuseum.
Verdere informatie volgt nog.
Groep 7/8:
 Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 8 een mondeling Engels gedaan,
wij zijn tevreden over de resultaten. Volgende week is groep 7 aan de beurt!
 Vrijdag 24 november gaat groep 7/8 met een bus naar Dow Terneuzen. Hier krijgen
we een excursie. Dow Terneuzen is de op één na grootste locatie van The Dow
Chemical Company en de grootste vestiging in de Benelux. Er worden grondstoffen
omgezet in chemicaliën en kunststoffen. We hebben er zin in en we zijn erg
benieuwd!
 2 weken geleden zijn we begonnen met het opzetten van een nieuw project. De
kinderen hebben in groepjes gekozen voor een godsdienst, deze godsdienst wordt
helemaal uitgewerkt en hier maken de kinderen een mooie Prezi van. We zijn hier
al druk mee bezig en het gaat erg goed!
 Vorige week zijn we bij het Zeeuws museum geweest. We hebben een leuke
wandeling door Goes gemaakt en van alles geleerd over stadsverdediging. Uw kind
kan u nu door Goes rondleiden, want daar zijn veel interessante resten uit de
Middeleeuwen te zien, die normaal zonder deze kennis, niet zouden opvallen.
Alle ouders die gereden hebben nogmaals bedankt!
 Vanaf dinsdag 21 november zijn we begonnen met klassikale doelen. In de klas
hebben we besproken wat er goed gaat en wat er nog beter kan. In de klas gaat het
al erg goed, maar op sommige dingen moet nog gelet worden. Door middel van deze
doelen gaat dat zeker lukken. Tot 12 december staat het volgende doel centraal:
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‘Ik werk zelfstandig en stil.’ We hebben klassikaal besproken wat we hier aan
kunnen doen om dit doel te behalen, het hangt op in de klas en de kinderen hebben
al laten zien dat ze dit goed kunnen!
We doen mee aan een wedstrijd waar we 30 laptops kunnen winnen. We gaan een
korte film maken (max. 3 min) waarin we de Zeeuwen op de hak nemen. Wij zijn
immers achtergebleven gebied hier…daarom willen we laptops in de klas. 29
november gaan we filmen…we hebben al veel ‘oude’ spullen van u gekregen die we
hierbij gebruiken. Ook maken we hier een klein Zeeuws museum van, die mogen de
andere klassen donderdag bezoeken. Bedankt alvast voor uw hulp!
Piet is ook bij ons in de klas geweest en heeft lekker pepernoten achtergelaten!
Op maandag 4 december hebben we surprisemiddag in de klas. De kinderen hebben
het verlanglijstje, de begeleidende brief en de 6 euro meegekregen. Op vrijdag 1
december moet de surprise op school gebracht worden. Let op: op maandag 4
december kan dit niet!! Succes allemaal met knutselen.
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