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Activiteitenplan (herstel)
Vóór de zomervakantie is het activiteitenplan
uitgegeven (op papier) en daarin wordt een andere
einddatum van de zomervakantie genoemd dan in de
schoolkalender. Niet handig natuurlijk. De waarheid
staat in de schoolkalender; de zomervakantie eindigt
op vr. 23 augustus 2019.

Klussenteam(Reminder)
Zaterdag 29 september komt
klussenteam 2 o.l.v. Koen Heitbrink
weer in actie. Dan zijn er weer plenty
klussen te doen. Daar zijn we altijd erg
blij mee.

Oud papier (Reminder)
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
(29 september)
Ry Marsman (T)
Chloë van Loosbroek
Martyna Witzack
Tygo Zwijnenberg
Isa Pasman
Als u verhinderd bent, probeer dan tijdig te ruilen met
een ander, zodat het voor iedereen ook een klusje
blijft. Dat voelt u ook direct in de portemonnee,
dankzij de lage ouderbijdrage van de oudervereniging,
in relatie tot andere scholen.

Studiedag
a.s. Maandag 1 oktober zijn alle kinderen vrij vanaf 12
uur i.v.m. een studiemiddag.

Aanmelding bij de peutergroep
De peutergroepen zijn op alle ochtenden- ondanks
dat ze nog maar net van start zijn- goed gevuld. We
merken wel dat we gemakkelijker een plaatsing
kunnen doen dan voorheen. En dat was – naast het
speelplezier- ook het hoofddoel. Anders dan voorheen
spreken we niet meer van een jongste of oudste groep
omdat kinderen gegroepeerd worden op de
voorkeursdag(en) van de ouders. We spreken dus van
een gemengde groep met 2 en 3 jarigen. Ouders die al
in een vroeg stadium hebben aangemeld en in
afwachting zijn van de peuterdag willen we erop
wijzen dat ze niet langer zoals voorheen hoeven te
wachten op een plek op de donderdag (voormalige
jongste groep) maar hun aanmelding kunnen herzien
en mogelijk ook voorkeur kunnen uitspreken voor een
andere dag of meerdere dagdelen.
Aan de ouders die nog een jonger broertje of zusje
niet schoolgaand kind hebben, willen we expliciet
vragen om dit kind te gaan aanmelden om – bij
behoefte- verzekerd te zijn van een plaatsje in de
peuterklas.
De middagopvang gaat m.i.v. maandag 1 oktober van
start. Juf Kim Brinkhof begint dan met haar nieuwe
baan in de peuterklas naast juf Marijn en juf Hilde. Juf
Iny Heerink blijft op vrijdag naast juf Hilde.
Van juf Moniek Reimert is deze week door alle
peutergroepen afscheid genomen. Gelukkig blijft ze
nog bij ons op school als ondersteuner in de midden –
bovenbouw voor 2 ochtenden.

Wist u datjes van de peuters!
WIST-U-DAT … ?
… er vanaf dit schooljaar nu ook op maandag- en
dinsdagochtend een Peutermeespeelgroep is?

… in onze boom in het Lieveheersbeestjeslokaal al een
heleboel familie foto’s van de peuters hangen? Kom
maar eens kijken!
… de peuters ook al in de 2 zandtafels in ons halletje
gespeeld hebben? Daar zijn vaak alle peuters tegelijk
te vinden, want ze spelen heel graag ‘samen’!
… we ook al weer fijn Schrijfdans gedaan hebben? De
ronde bewegingen van de “Pannenkoek” kunnen onze
kinderen al zó goed … knap hoor!
… we dat weer lekker eerst met scheerschuim gedaan
hebben? En daarna op een eigen krijtbord met 2
krijtjes.
… de Schrijfdansmuziek ook zo mooi is? De peuters
kunnen daar heel goed op bewegen en dansen.
… er bij ons thema weer veel boeken gezocht zijn? Juf
Iny gaat daarvoor altijd speciaal naar de bieb.
… deze boeken in de 2 boekenbakken in de kring staan
én natuurlijk in onze
leeshoek.

… in het Lieveheersbeestjeslokaal dus voortaan elke
dag gespeeld, gewerkt, gezongen, gedanst, geknutseld
en vooral veel gelachen wordt?
… onze lieve juf Moniek op 28 september helaas voor
het laatst bij de peuters zal zijn?
… zij natuurlijk niet weggaat omdat ze het niet leuk
meer vindt bij de peuters? Ze moet voor haar studie
aan de PABO stage gaan lopen in de hogere
(basisschool-)groepen.
… wij natuurlijk een klein afscheidsfeestje gehouden
hebben? Met pannenkoeken en … cadeautjes voor juf
Moniek!
… wij juf Moniek hééééééééél erg willen bedanken
voor haar inzet en enthousiasme van de afgelopen
jaren? Een dikke kus van alle peuters & juffen!
… er vanaf 1 oktober daarom een nieuwe peuterjuf
met ons komt samenwerken? Dat is juf Kim en zij
heeft er veel zin in!
… op maandag en dinsdag juf Marijn & juf Kim in de
groep zijn?
… op woensdag en donderdag juf Hilde & juf Kim
samen de peutergroep leiden? En … op vrijdag komt
juf Iny met juf Hilde samenwerken!
… wij dit schooljaar al goed gestart zijn? Ons eerste
thema is momenteel “Ik & mijn familie”.

… je deze boeken altijd
mag lezen in de
groene of oranje
stoelen en
natuurlijk op onze
fijne groene bankjes?
Zo worden de peuters nóg
slimmer!
… je met de grote gekleurde blokken ook
een peuter kunt ‘omtrekken’? Dan zie je later precies
hoe groot deze peuter is. Hebben we samen gedaan,
heel grappig!
… wij hopen dat het opnieuw een heel mooi schooljaar
gaat worden en dat alle kinderen met heel veel plezier
komen spelen? We gaan er weer voor met z’n allen!

Waar werken we aan in groep 7?
In groep 7 werken we aan het IPC-thema; ‘Nederland
wordt Nederland’. We hebben de afgelopen weken
speciaal gekeken naar de geschiedenis van Nederland
en dan met name welke mensen er belangrijk zijn
geweest voor de ontwikkeling van ons land. We
hebben eerst veel informatie opgezocht en hebben
daarna goed gekeken of deze informatie past bij het
thema waar wij nu mee aan het werk zijn. We
kwamen erachter dan niet alle informatie bruikbaar is
en dat je goed moet kijken welke informatie je kan
vertrouwen en welke juist niet.
Zo hebben we allemaal in kleine groepjes informatie
gezocht opgezocht over belangrijke mensen zoals

Napoleon Bonaparte, Phillips II of over Willem van
Oranje.
Door al onze informatie samen te voegen hebben we
een mooi puzzeloverzicht gemaakt. Dit overzicht is nu
te bewonderen in ons klaslokaal, we vertellen er
natuurlijk graag iets over tijdens de inloopochtend op
vrijdag!

Wat doen we zoal in groep 3?
Olaf:
We doen bijna elke dag rekenspelletjes. Bijvoorbeeld
slingers maken van lusjes of Halli Galli of getallen
raden van de getallenlijn. We doen ook taakwerkjes bij
de inloop; stempelen en letterspelletjes. We mogen
ook in de hoeken. Ik vind de bouwhoek het leukst.
Kyan:
We leren cijfers schrijven. We hebben bijna alle cijfers
al geleerd. De 1 lukt mij heel goed. We hebben ook
een spellingschrift. Dan heb je ook je etui nodig en je
grijze potlood en je gum. Als we gaan spellen
gebruiken we onze hakkaart.

IPC bij de kleuters.
Ook bij de kleuters gebruiken wij de IPC-methode. Wij
hebben voor deze periode gekozen voor het thema
‘Zo spelen wij’. Dit gaat vooral over hoe we met elkaar
het leukst kunnen spelen. We leren alles over
afspraken maken, regels, overleggen, plannetjes
maken, elkaar helpen en nog veel meer. Dit gaat al
supergoed en dus willen we graag laten zien wat we
allemaal al geleerd hebben. Ben je nieuwsgierig
geworden? Kom dan maar eens kijken op de leerwand
in onze kleutergroepen.

Lieke:
Het schrijven gaat al heel goed, want alle kinderen
zitten zoals het moet en ze lezen ook al heel goed. We
lezen verhalen over Rik en Daan.
Esmée:
Ik vind het leuk om te leren lezen.
Daar denk ik goed bij na. Op het
digibord zie je filmpjes over de
nieuwe letters die we leren en dan
gaan we in het schrift werken. Ik
vind de huishoek ook leuk, dan
speel ik meestal vadertje en
moedertje.
Lars K.:
We gaan elke dag schrijven en op woensdag doen we
Schrijfdans. We doen ook vaak spelletjes, ik speel
graag met Magnetix en K’nex. We gaan ook wel eens
stempelen en stickers plakken als taakwerkje.

Stef:

Pay- day wo. 3 oktober
U heeft een mailing ontvangen van de OR met uitleg
over de betaaldag van de ouderbijdrage, de
zogenaamde Pay-day (1e woensdag in oktober). Denkt
u aan gepast geld? De Klassenouders zitten voor u
klaar in de Octopus. Als u het meegeeft aan uw
kind(eren), zorg er dan voor dat dit in een enveloppe
zit voorzien van naam. De dure tijd komt er weer aan
met veel uitgaven. Dus handig als u allen wo. 3
oktober de rekening voldoet. Hartelijk dank namens
de OR.

Toen we IPC hadden hebben we dieren gezocht.
En we hebben vliegen doodgeslagen. Mijn
groepje heeft een spin en een worm gevonden.
En toen vroeg juf: “Waar houden wormen van?”
Toen hadden we het over vochtige grond. Ik zei
toen: “Ik weet waar een worm niet van houdt! In
de bek van een kip zitten!”

Nieuws uit groep 5 …
Wist u dat … ?
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Kinderen die meer lezen, betere resultaten op
school behalen.
Kinderen die regelmatig worden voorgelezen
over het algemeen beter presteren op school.
Ieder kinderboek dat in de afgelopen 20 jaar in
Nederland is verschenen, te lenen is bij de
bibliotheek.
Een kind tot een jaar of acht gemiddeld 800
nieuwe woorden per jaar leert.
De bibliotheek boeken heeft over allerlei
onderwerpen: van astronaut tot zeeleeuw.
Een gemiddeld 12 – jarige 17.000 woorden
kent. Een volwassene kent er tussen de 50.000
en 70.000.
De bibliotheek voor kinderen een belangrijke
ontdekkingsplaats van boeken is.
De 64e editie van de Kinderboekenweek plaats
vindt van 3 tot en met 14 oktober 2018.
Het thema van de Kinderboekenweek is
“vriendschap”.
Het motto bij het thema vriendschap is kom
erbij!
Kinderboeken over vriendschap staan centraal
tijdens de Kinderboekenweek 2018.
De eilandenruzie is het
Kinderboekenweekgeschenk voor deze
Kinderboekenweek. Een fantastisch nieuw
avontuur met Rosa en Fico, de kinderen van
de knotsgekke president Pablo Fernando van
Costa Banana. Het boek is geschreven door
Jozua Douglas bekend van o.a. De gruwelijke
generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. De
illustraties zijn van Elly Hees
De maker van het Prentenboek van de
Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja
Praagman.

Hello. We are group 5…. Jaaa, in groep 5 spreken we al
een beetje Engels. Elke week hebben we les uit een
werkboek en luisteren we naar de digibord teacher.
We spelen bingo in het Engels om te leren tellen …
we zingen Engelse liedjes en we spelen spelletjes om
de Engelse taal goed te leren. Verder zijn we in groep
5 druk met de Nederlandse taal, spelling, het leren
van de tafels, begrijpend lezen met Nieuwsbegrip en
we werken over Max en de zwerver tijdens de
kanjertraining. We werken over verkeer en dat gaat
reuze goed zeker nu we ook met de fiets naar de gym
gaan! We stoppen even bij Station Zuid om nog beter
te leren lezen en daarna duiken we lekker in de
boeken tijdens het stil leesmoment. Met IPC vliegen
we er soms even tussen uit want ons thema is
luchthavens. Druk, druk, druk dus! Tussendoor nog
even lekker buiten spelen en zo vliegen onze dagen
voorbij!
Nou zijn jullie weer op de hoogte over ons! We laten
snel weer iets van ons horen.
Bye bye!

Schoolschoonmaakweek
Vorige week heeft u allen een papieren pakketje
ontvangen over de schoolschoonmaak met daarbij
indelingen en adviezen. Volgende week is de eerste
schoonmaakweek. Er is plenty aan materialen t.b.v.
deze werkzaamheden. Deze treft u in het magazijn van
OR (rode deur), rechtdoor bij de hoofdingang, naast
de oranje deur van de kopieerruimte. Het eerste
lokaal is al blinkend schoon!! Hartelijk dank op
voorhand voor uw inzet!

Hoe was het op school?
Goed hoor!
25 vragen om kinderen wel aan de
praat te krijgen…………..
1. Wat heb je vandaag geleerd op school?
2. Wat vond je moeilijk op school?
3. Als jij morgen de leraar bent, wat zou je dan doen?
Wat zou je moeilijk vinden?
4. Wat wil je nog meer leren op school?
5. Wat wil je nog vaker doen op school?
6. Wat is het beste wat er op school gebeurd is
vandaag? En wat was minder fijn?
7. Wat maakte je vandaag aan het lachen? Waar werd
je minder blij van?
8. Als je kon kiezen, naast wie wil je dan zitten in de
klas? En naast wie wil je dan niet zitten?
9. Wat is de leukste plek in de school? Welke plek vind
je niet zo leuk?
10. Welk raar woord heb je vandaag gehoord?
11. Als ik met de meester of juf zou praten. Welke
leuke dingen zegt hij of zij dan over jou?
12. Hoe heb jij vandaag iemand geholpen?
13. Hoe heeft iemand jou geholpen vandaag?
14. Wanneer voelde je je het gelukkigst vandaag?
15. Wanneer voelde je je verveeld?
16. Met wie heb je nog nooit gespeeld en wil je wel
eens spelen?
17. Welk woord heeft je leraar vandaag het meest
gezegd?
18. Waarmee speel je in de pauze?
19. Wie is het grappigst in de klas?
20. Als je met iemand van plek mag ruilen, met wie ruil
je dan?
21. Noem eens 3 dingen die je met je potlood of pen
hebt gedaan?
22. Wat hoop je morgen te leren?
23. Als ik morgen bij je in de klas zit, wie worden dan
mijn vrienden?
24. Als je de baas van de school bent, wat verander je
dan?
25. Als er een ruimteschip landt op school, wie mogen
ze dan meenemen?
Uit; Topwijs
Onderwijsadvies
www.topwijs.nl

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We
gebruiken het ons bekende mailadres. Echter als uw
gegevens wijzigen (bv. ander mailadres of geen brief
ontvangen) dan is het handig om dit te melden aan;
directie.heilighart@catent.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 12 oktober 2018

September
ZA. 29 Sept.

Klussenteam 2

Oktober
MA. 1 okt.

Studiemiddag (alle kinderen om
12.00 uur vrij)

WO. 3 okt.

Kinderpostzegelactie
Pay-day ouderbijdrage
Start Kinderboekenweek
VR.12 okt.
Afsluiting kinderboekenweek
Sallandse techniekdagen
WO. 17 okt.
Fietscontrole
MA. 22 T/M VR. 26 OKT.
HERFSTVAKANTIE
ZA. 27 OKT.
Klussenteam 3
MA. 29 okt.
Studiedag (kinderen vrij)
(Let op; direct aansluitend op
herfstvakantie)

Peuterklas wél open

