
 

Nieuwsbrief 27 oktober 2014 

Algemeen 

 
Lampionnenoptocht 

Op maandag 10 november is de lampionnenoptocht deze keer door onze school. Alle ouders 
worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Als er ouders zijn die niet kunnen, 

mogen opa’s en oma’s komen. U kunt vanaf 16.50 uur een plekje zoeken in 1 van de lokalen of 
boven in de Overblijf/BSO ruimte. Wilt u zich zoveel mogelijk verspreiden door onze school? De 
optocht begint om 17.00 uur en is rond 17.30 uur afgelopen.  

 
Toekomst van basisscholen L&E en VCPO 

In deze bijlage kunt u de nieuwsbrief 2 Toekomst basisscholen L&E en VCPO lezen. 

 
Belangrijke data 

 10 november Sint Maarten optocht (17.00 uur) 
 25 en 27 november contactmiddag/avond  
 27 november onderwijsmarkt voor ouders en kinderen van groep 8 
 5 december Sinterklaasfeest (Continue rooster tot 14.00 uur voor de bovenbouw) 
 17 december Kerstviering 
 18 december De lessen starten om half tien (indien u geen opvang heeft, wordt hiervoor 

gezorgd op school vanaf half negen) 
 19 december Margemiddag (alle kinderen vrij) 
 21 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

 
 

Jarig in november 

Hiep hier hoera. In de maand november zijn jarig: Yardi, Denniz, Sean, Rick, 
Rowan, Lieke en Iris. We wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!! 

 

Groep 1 en 2 

Geen nieuws dit keer. 
 

Groep 3 en 4 
 
Project 

Volgende week starten we met het project De dokter en de tandarts. De 
kinderen mogen daarvoor deze week tijdschriften, reclamefolders van de 

supermarkt, kartonnen doosjes en schoenendozen mee naar school nemen. 
 

 

http://1.528.klanten.instapinternet.nl/file_popup.php?id=336166


 
 
Lampionnen 

Vandaag zijn we begonnen met het maken van 
(herfst)lampionnen. Met hulp van een aantal ouders hopen 
we ze eind volgende week af te krijgen. Een ouder heeft al 
flink geholpen met de voorbereiding zodat we vandaag 
meteen aan de slag konden. 

 

Dagtaak 

De kinderen van groep 3 hebben al een paar keer gewerkt met een dagtaak. Op de dagtaak 
staan activiteiten zoals woorden lezen/stempelen/schrijven, stillezen en werken op de computer. 
De kinderen bepalen zelf in welke volgorde de opdrachten worden gemaakt. Wanneer alle 
activiteiten af zijn kunnen de kinderen verder met keuzewerkjes. 
 

 

Groep 5 en 6 
 
Topografie 

Op dinsdag 7 november heeft groep 6 de eerste Topotoets. Deze toets zal gaan over de 
provincies en hoofdsteden. Thuis kunnen de kinderen oefenen op www.topomania.nl. Ook op 

school gaan we hier mee aan de slag. 

 
Lampionnen maken 

Er zijn genoeg blikken binnengekomen om de lampionnen te maken. Ouders heel erg bedankt! 
De kinderen mogen een hamer meenemen van huis. Ook graag twee stukken hout die we in 

en onder de lampion leggen tijdens het knutselen. 

 
Project voeding 

We hebben de afgelopen drie weken met Alles in 1 over het thema 
voeding gewerkt. We hebben als groep vragen bedacht en op de 
meeste vragen kunnen we inmiddels een antwoord geven. Sommige 
kinderen hebben een rap over voeding gemaakt en aan de klas 
gepresenteerd. De komende twee weken worden er nog meer 
presentaties verwacht. 
 

Groep 7 en 8 
 
 
De NIO-onderzoek 

Op woensdag 5 november gaan de leerlingen van groep 8 naar OBS Lydinge in Leens om daar 
mee te doen aan het jaarlijkse NIO-onderzoek. Dit is, naast alle gegevens die we op school 
verzamelen, een intelligentie-onderzoek die extra informatie geeft over de mogelijkheden van de 
kinderen. 

 
 



 
Dansen 

Regelmatig gaan we met de groep dansen in de gemeenschapsruimte. We maken daarbij gebruik 
van de methode “Dansspetters” van Maria Speth. Het valt op dat de kinderen dit gemakkelijk 
doen en echt leuk vinden. 
 

Levo 

In een periode van acht weken gaan we met Levo ook altijd een keer een mysterie oplossen. Dit 
komt uit de methode “Denken door filosofie”. De kinderen krijgen een probleem (bijv. er zijn een 
paar fietsen gestolen) voorgelegd en krijgen daar dan heel veel gegevens bij. Dit zijn allemaal 
aanwijzingen over personen die bij het probleem betrokken zijn. De kinderen gaan in groepjes 
met deze gegevens aan het werk. Wat is belangrijk en wat niet? Uiteindelijk moeten ze komen 
tot een oordeel. Wie heeft/hebben het gedaan? Door hier mee te werken, merken de leerlingen 
hoe belangrijk het is om (goede) regels met elkaar af te spreken en hoe ingewikkeld rechtspraak 
is. 
 

Voorleeswedstrijd 

Hannah is tijdens de Kinderboekenweek voorleeskampioene van onze school geworden. Van de 
28 juryleden vonden 22 haar het leukst. Hannah heeft behalve een mooie voorleestoon ook veel 
humor in haar presentatie en dat werkt heel goed. Hannah gaat ons volgend jaar 
vertegenwoordigen op de wedstrijden tegen andere scholen. 

Hannah moest het opnemen tegen Colinda, Yara, Mirte, Elizabeth en Ida. Zij deden het allemaal 
heel goed, maar uiteindelijk trok Hannah aan het langste eind. Gefeliciteerd, Hannah! 
 

 



 
 
Project Voeding 

De afgelopen week hebben we ons project Voeding 
afgesloten met behalve een toets ook veel eigen gemaakte 
presentaties. Esmee en Niels hadden bijv. een aantal 
produkten met elkaar vergeleken (waarbij o.a. bleek dat de 
appelsap van MacDonalds nog niet zo slecht is).  

Wat ook heel leuk was, was het toneelstuk van Maud, Ida, 
Mark, Roemer en Iris.  

 
 

Gym: free style running 

De les van Sander was heel erg 
leuk. We moesten eerst in drie 
banen rondrennen en moeilijke 
klim- en springoefeningen doen. 
We vonden het zo leuk dat we 
afgesproken hebben, dat Sander 
voor de kerstvakantie nog twee 
keer terug gaat komen.  


