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Nationaal schoolontbijt

Agenda
Vrij 1 nov

Groep 1/2 vrij!

Ma 4 nov

Inschrijven oudergesprekken

Ma 4 nov

OV-vergadering

Wo 6 nov

Onderwijsstaking – alle leerlingen vrij!

Do 7 nov

Nationaal schoolontbijt

Ma 11 nov

Week van de mediawijsheid

Di 12 nov

Anita Ketelaar van CJG (v.a. 8.20u)

Di 12 nov

Inspectieonderzoek

Vrij 15 nov

Groep 1/2 vrij!

Za 16 nov

Intocht Sinterklaas

Ma 18 nov

Start voortgang- en adviesgesprekken

Vrij 22 nov

Koffie/ thee met Karin

Di 26 nov

Gr. 1/2 Huis Bergh (kasteel van Sint)

Di 26 nov

MR-vergadering

Algemeen nieuws
Inschrijven oudergesprekken
Vanaf 4 november kunt u zich weer inschrijven
voor de oudergesprekken. Het betreft de
voortgangsgesprekken tot en met groep 7 én de
voorlopige adviesgesprekken voor groep 8.

Levering schoolfruit
In de week van 11 november starten we met het
schoolfruit. Drie dagen per week krijgen alle
kinderen een portie schoolfruit aangeboden.
De leverancier heeft aangegeven dat dinsdag de
leverdag wordt.
Er is geen garantie dat het fruit er rond het
speelkwartier is. Daarom zijn de woensdag,
donderdag en vrijdag onze schoolfruitdagen. Op
de maandag en dinsdag nemen de kinderen dan
fruit van thuis mee.

Op donderdag 7 november hoeven de kinderen
niet thuis te ontbijten, maar staat er een heerlijk
gezond ontbijt voor alle kinderen klaar op school.
Aangezien er op woensdag 6 november gestaakt
wordt en er geen school is, kunnen de kinderen
hun bord, beker en bestek alvast op dinsdag 5
november mee naar school nemen.
Voor de kinderen van groep 6 / 7 is dit niet nodig,
want zij zijn uitgenodigd om op het gemeentehuis
te komen ontbijten met de burgemeester!

Komt u
vrijdag 22 november
ook een kopje koffie/thee
drinken met Karin?

Nieuws vanuit de groepen
Groep 1/2
Op dit moment werken we in
onze groep over het thema
herfst.
Erg leuk. De kinderen zijn
enthousiast aan het verzamelen
geslagen.
We hebben al eikels en
kastanjes voor onze
getallenwand en met het
overige materiaal hebben we
een mooi herfststuk gemaakt met een
geknutselde paddenstoel erbij. We leren leuke
liedjes over een spin, een eekhoorn en kabouters.
In november werken we natuurlijk over het
thema sinterklaas. Er staat een heel spannend en
leuk uitje gepland op
26 november. Dan gaan we met de bus naar ’sHeerenberg op bezoek bij sinterklaas die daar
logeert in een echt kasteel. We zullen foto’s
maken en die op ouderportaal zetten zodat u mee
kunt genieten!

Groep 3/4
Vorige week hebben we in de klas bomen
getekend met een gouden of zilveren stift.
In de plaats van bladeren tekenen, hebben we er
knopen op geplakt.
Het resultaat is erg leuk geworden! U kunt het
bewonderen in de klas.

Op dit moment zijn de
kinderen van groep 4
hard de tafels van 1
t/m 5 aan het leren.
Natuurlijk kunt u de
tafels ook thuis
oefenen. Als de kinderen de tafels van 1 t/m 10
kennen, krijgen ze een diploma! De kinderen van
groep 3 krijgen een diploma als ze de sommen
t/m 10 vlot kennen.

Groep 5/6
Nog voor de herfstvakantie
hebben we in de
Kinderboekenweek een
gezellige boekenmarkt
gehad.
De verkoop van eigen
boeken verliep best lekker.
De kinderen vonden het
super. Nieuwe leesboeken
zijn weer aangeschaft voor
een klein prijsje en oude
zijn goed verkocht.
We hebben van de
stagiaire van groep
3/4 een les
programmeren
gehad. Het was
super leuk en het
ging de kinderen
goed af.
Wat leren we toch veel. Niet alleen de juf geeft
info aan ons, de kinderen ook aan elkaar. Door
middel van praatmaatjes wisselen de kinderen bij
verschillende vakken informatie uit aan elkaar.
Een leuke manier om te leren.
Last but not least: de kinderen van
groep 5 hebben allemaal hun
tafeldiploma gehaald!

Groep 6/7

Herfstwerkstuk van Emilia

Groep 6/7 helpt kleuters programmeren met behulp
van de kralenplank

Groep 8
Van 30 september tot en met 11 oktober hebben
wij Kinderboekenweek gehad. Dit was super leuk!
Het thema was ‘Reis mee’. We zijn de
Kinderboekenweek begonnen met optredens van
alle klassen. Wij (groep 8) heeft een toneelstuk
bedacht waarbij we naar allerlei landen vlogen.
Daarnaast heeft elke klas een boek gekregen en
wij hebben een super spannend boek gekregen. In
dit boek moeten wij steeds kiezen wat er gaat
gebeuren.
Er is natuurlijk ook een boekenmarkt geweest.
Tijdens de boekenmarkt is er weer veel gekocht
en verkocht.
Ook zijn wij met groep 7 op het Liemers Collega
geweest voor Technoplaza. Hier hebben we veel
geleerd over techniek en hebben we zelf ook
dingen mogen maken.
Deze week is groep 8 weer begonnen met Cito.
Wij wensen groep 8 daarom veel succes!
Geschreven voor Melissa en Lisa.

