Agenda
Vrijdag 6 november:

Taalspecialist

Dinsdag 10 november:

Directeurenoverleg

Vrijdag 13 november:

Sint Maarten (tot 13:00)

Din en woe 17-18 november:

Oudergesprekken in MOO

Vrijdag 20 november:

Boerderijschool & Regenboogspecialist

Dinsdag 24 november:

GMR vergadering

Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: dinsdag
Ouderpeiling
De uitslag is binnen. We mailen het rapport in zijn geheel aan jullie ouders.
Hartelijk dank aan de 34 ouders die de moeite hebben genomen om de peiling in te vullen.
Mac Maarten
De kinderen van klas 5/6 hebben een mooi plan bedacht voor St. Maarten!
Dit jaar kan de St. Maartensherberg niet doorgaan, maar niet getreurd: we hebben dit jaar
“Mac Maarten”, geheel verzorgd door klas 5/6. Op deze manier kan je dit mooie feest in
huiselijke kring vieren. Met de opbrengst hopen de kinderen een deel van het schoolkamp te
betalen.
Deze vrijdag, 6 november, krijgen alle (oudste)kinderen een bestelformuliertje mee naar
huis. Met dat formuliertje kan iedereen allerlei lekkernijen bestellen, zoals pompoensoep,
hartige taart, pannenkoekjes, brownies, lepeltaartjes. Allemaal lekkere dingen die zo verpakt
worden dat ze mee naar huis vervoerd kunnen worden voor een gezellig st. Maarten avondje.
Het bestelformulier kan tot uiterlijk dinsdag 10 november worden ingeleverd bij de leerkracht
van je kind, met het benodigde geld. Op vrijdag 13 november krijgen de kinderen de
bestelling mee naar huis!
Verjaardag Juf Joke. Juf Joke was 4 november jarig en zij
werd 65. Om deze memorabele mijlpaaldag kleur te geven
hadden alle juffen en de kinderen in de klas enorm hun best
gedaan en juf Joke verrast. Het begon al met het toezingen van
juf Joke op het plein buiten...binnen en buiten was alles
versierd en het feest kon beginnen:
Om 11:00 hadden alle kinderen hun verrassing mee genomen
naar de grote zaal. Daar werd een zelf geschreven lied
gezongen en werd juf Joke onder een heus confetti-kanon
binnen gehaald. Ze werd bedolven onder prachtige tekeningen
die als ware kunstwerken gezien kunnen worden. Deze kon ze
opbergen in een verzamel-map. Verder kreeg ze cadeaus en
kaarten. Als dank had ze een kleine traktatie voor de kinderen.
Het was een geslaagde verrassing!

Kleuterklas
Een impressie van het vrije spel in de kleuterklas:
Kappershuisje: We hebben sinds
vorige week een kappershuisje in
de klas. De kinderen kunnen hier
dan tijdens het vrije spel de haren
kammen, vlechten, moduleren met
water en dan mag de klant betalen
en zijn naam in het klantenboek
schrijven. Op deze manier brengen
wij verrijking in het vrije spel en
leren de kinderen samenwerken
zoals naar elkaar luisteren, vragen
stellen, maar ook aangeven wat ze
fijn vinden of niet zo fijn.

Wat doen de kleuters nog meer in
het vrije spel? bouwen met grote blokken en Ostheimer figuren, spelen met magneten en
moeren, kralenplanken maken, bouwen met kapla en ook fantasiespel, klimmen op het
klimrek, glijden van de plank, boekje lezen, tekenen, knutselen, schilderen, weven, brood
bakken en brood smeren. Vanaf volgende week komt er een ouder die een aantal weken met
een paar kinderen op de woensdag gaat timmeren.
Voorbereiding Sint Maarten
Deze week zijn de kleuters begonnen met het beschilderen van hun eigen gemaakte lampion.
Ze genieten van de Sint Maartensliederen die wij elke dag zingen en het lopen met de
lampion. Voor de ene is dit nog best spannend en de ander wil heel graag, ze leren wachten
op hun beurt. Bijna alle kleuters durven hier centraal te staan.
Helplijst: hulp van ouders bij het in elkaar zetten van de lantaarns onder schooltijd op
donderdag 12 nov: Elaine, Filip (back-up: Sam)
Periode toneel en fruit/brood eten: we zijn begonnen met periode toneel. Op dit moment
spelen we het Sint Maartensspel, daarna volgt het kerstspel en dan het Driekoningenspel.
Wij spelen elke dag het Sint Maartensspel en omdat wij hier de ruimte voor nodig hebben in
combinatie met de coronamaatregelen (handen wassen) hebben wij nu één eetmoment om
10.30 uur. Alle kleuters laten zich het fruit en brood goed smaken. De kleuters zijn gewend
om dagelijks
in groepsverband te eten, dit werkt stimulerend, ook voor kinderen die wat langzamer eten.
Tijdens de toneelperiode leren de kleuters centraal te staan, teksten meespreken op rijm en
elke dag een andere rol op zich te nemen.
De oudste kleuters krijgen de grootste rollen o.a. i.v.m. de teksten die er gezegd mogen
worden. Zij leren wachten, terughouding ontwikkelen, maar ook over eigen grenzen
heengaan. Voor jongste kleuters kan het centraal staan nog spannend zijn, zij mogen ook
kijken en liedjes meezingen of een instrumentje bespelen.
Buitendag Elke vrijdag is er een buitendag en
de kleuters vinden dit geweldig. Vol verwondering
stappen wij elke vrijdag het bos in. De ene keer
horen ze de vogels fluiten, de andere keer is Jan
de Wind aan het blazen… Ook zien ze de natuur
langzaam veranderen, “juffie die boom is helemaal
kaal!”. Of ze worden enthousiast, “juffie kijk eens
wat in kan!” dan zie je opeens een heel andere
kant van het kind. We zijn inmiddels met een 2e
hut begonnen en we hebben een uitkijktoren
ontdekt en een omgevallen boom waar we
overheen lopen en afspringen, ook zonder hulp
van juffie…

