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Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 5A toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 5B een bijdrage verzorgen.
Wat een geweldig feest!!!
Op vrijdag 12 oktober werd mijn 40-jarig onderwijsjubileum gevierd. Van ‘s morgens vroeg tot in de
avond was het een aaneenschakeling van verrassingen. Wat een dag! Wat een feest! Wat een
belangstelling! Ik werd er stil van.
Ik wil dan ook leerlingen, ouders en leerkrachten heel erg bedanken voor alles wat ze op die dag
gedaan hebben om dit feest onvergetelijk te maken voor de leerlingen en voor mij. Van fietsploeg tot
lied, van taart tot stormbaan, van de vlag uithangen tot speech, van foto-collage tot beker, van blije
gezichten van leerlingen tot de ontroering bij mezelf.
Heel erg bedankt allemaal!
Bart Rosa Bian

Klik maar op de foto.
Hulp klassenouders
Zoals u in de eerste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, werkt de ouderraad sinds dit schooljaar met een
nieuwe structuur; een meer coördinerende rol. Vanaf dit schooljaar is de OR met minder ouders en
dat betekent dat er extra hulp gebruikt kan worden.
De ouderraad zal voor verschillende activiteiten de klassenouders vragen om naar hulp te zoeken
voor bepaalde activiteiten. Klassenouders hebben beter zicht op de ouders in de klas die
kunnen/willen helpen bij een activiteit, zo kunnen we meer ouders bereiken.
De activiteiten waarbij ondersteuning van/via klassenouders gevraagd kan worden, zijn onder
andere:
Sinterklaas,
Kerst,
Voorleesmoment (regelen van voorlezers),
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Pasen,
Activiteitendag oktober 2019,
Schoolfotograaf,
Avondvierdaagse,
Eindmusical groep 8,
Laatste schooldag….
U kunt zich opgeven bij Paula van der Laan 06-24095792 of email bartenpaula@hotmail.com.
Vele handen maken licht werk!
Kleuters
We hebben het thema ‘Schoenenwinkel’ weer afgesloten. Het was een geweldig thema, dat veel
gespreksstof gaf. En in de winkel van het speelhuis zijn heel wat schoenen verkocht. De schoenen die
we over hebben komen in november weer van pas.
Deze week zijn we bezig geweest met het kunstproject ‘De ruziestoel’. In beide groepen hebben de
kinderen besloten om een stoel te gaan versieren als verjaardagsstoel. De stoelen worden al heel
mooi en het is mooi om te zien hoe de kinderen samenwerken aan de stoel.
Na de vakantie gaan we van start met het thema ‘Restaurant’, een thema waarin we het gaan
hebben over tafeldekken, eten koken, goede manieren en dergelijke. Heeft u spullen voor ons, dan
houden wij ons graag aanbevolen. We zoeken met name spullen waar de kinderen in het speelhuis
mee kunnen spelen: koksschort, koksmuts, placemats, tafelkleed en misschien heeft u nog wel
andere spullen. Maandag 29 oktober openen we het thema met een toneelstukje en we gaan in de
eerste week pannenkoeken bakken met de kinderen. Als u in de herfstvakantie toevallig
pannenkoeken gaat eten, is het leuk om het beslag samen met uw kind te maken en uit te leggen wat
er allemaal in pannenkoekenbeslag gaat. Ook gaan we na de vakantie tijdens de inloop natuurlijk
lampionnen maken met de kinderen.
In november komt juf Marlinde bij ons stage lopen om te kijken of zij later juf wil worden. Zij komt
vanaf 5 november een weekje meelopen bij juf Karin en de week erna, de week van 12 november,
loopt ze stage bij juf Anne.
Oproep leesbegeleiding
Voor een aantal leerlingen met leesproblemen zijn wij op zoek naar een gediplomeerde leerkracht
die graag wil lezen met kinderen.
Het is de bedoeling dat de begeleiding 3 keer per week, één uur wordt gegeven. De begeleiding start
in januari en duurt 20 weken. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover.
Ben je zelf leerkracht of ken je een leerkracht die een aantal uren per week een groepje kinderen wil
begeleiden?
Neem dan contact op met Bart Rosa Bian.
Ontruiming in record-tijd………
……….?
Op maandag 15 oktober werd voor de 25e keer de ontruiming van de school geoefend. Bert, Andries
en Michel (vader van Duco) hebben er weer een spektakel van gemaakt. Samen met juffrouw
Anne-Marie en haar leerlingen hadden zij bedacht dat er tijdens de ontruiming gewoon nog
leerlingen in de school bleven. Deze leerlingen moesten natuurlijk gered worden. Michel was alleen
met de brandweerwagen gekomen en had dus hulp nodig……...meester Bart in een brandweerpak
gehesen en vlug door het rookgordijn met z’n tweeën de school in. Ze zagen geen hand voor ogen…
In het lokaal op de eerste verdieping lieten ze Michel en meester Bart verschrikkelijk schrikken.
Gelukkig kon iedereen toen gered worden.
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Inclusief reddingsoperatie duurde deze ontruiming 4,58 minuut.
Uiteraard is dit een record……
Het was de spectaculairste en langste ontruiming die we hebben gehad.

Klik maar op de foto.
Foto’s
Op onze website zijn foto’s te vinden van diverse activiteiten.
Foto’s van het jubileumfeest van meester Bart en ook van de ontruiming zijn deze week toegevoegd.
Gabberweek
De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 krijgen vrijdag een folder mee.
Snappet
Inmiddels werken we al weer ruim zes weken in de groepen 5 t/m 8 met Snappet. Leerkrachten en
leerlingen zijn er nu echt aan gewend.
Van ouders komt soms de opmerking of het de hele dag op een chromebook werken wel goed is
voor leerlingen.
Het is belangrijk om te weten dat we naast de chromebooks ook nog werken op papier en in
schriften. Tijdens het eerste deel van de instructie hebben de leerlingen net zoals ze vroeger de
schriften dicht moesten houden, nu de laptops nog gesloten. De kinderen luisteren naar de instructie
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en maken sommen op papier. Ook worden er naast de chromebooks nog werkbladen aangeboden
voor de vakken rekenen en spelling. Tijdens de taallessen wordt de verwerking van de taaldomeinen:
schrijven en spreken/luisteren in een taalschrift gemaakt. Er wordt dus naast het werken op
chromebooks ook nog in schriften gewerkt.
In groep 8 wordt sinds een paar weken ook Snappet-huiswerk gegeven.

Gedragsregel van de maand

Tijdens het spel mag iedereen die dat wil, meedoen.
Studiedag
Vrijdag 19 oktober hebben de leerkrachten een studiedag over het digitale rapport. Samen met een
expert zullen zij het toekomstige rapport gaan vormgeven. We hopen op die dag een flinke stap
vooruit te maken.
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