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Wist u dat:
…. de opening en afsluiting van de Kinderboekenweek zeer sfeervol zijn verlopen
.... in de onderbouw verschillende ouders over hun beroepen zijn komen vertellen
…. wij alle ouders hartelijk danken voor hun inzet!
…. we een succesvolle cultuurweek hebben gehad met iedere dag leuke activiteiten
voor alle leerpleinen
….. we deze vanmiddag gezamenlijk hebben afgesloten met een prachtige vertolking van het liedje Doremi
uit de musical ‘The sound of Music’.
….. we volgende week weer kunnen genieten van een lekker weekje herfstvakantie
Welkom
Deze maand komen Mila van der Heijden en Megan Tan bij ons op school in leerplein 1. Wij
wensen hen een fijne tijd op ’t Kendelke toe.

Jarig
Deze maand zijn juf Tineke (6-11), juf Marjolein (26-11), juf Nicole en meester Harm (27-11) jarig.
Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
Vervanging leerkrachten
Helaas moeten wij u nu al informeren dat er niet of nauwelijks vervangingsmogelijkheden zijn, wanneer een
leerkracht afwezig is. Er zijn te weinig leerkrachten in de vervangingspool en het beschikbare personeel wordt veelal
ingezet op langdurige vervanging. U kunt hierbij denken aan leerkrachten die met 28 weken zwangerschap niet meer
voor de groep werkzaam mogen zijn (i.v.m. Coronamaatregelen) of langdurige ziekte.
De eerste dag dat een leerkracht afwezig is vangen wij in principe zelf op. Wanneer er geen vervanging beschikbaar
is, kan het zo zijn dat een (deel van de) groep een of meer dagen thuis moet blijven.

Beslisboom Corona
Op het Ouderportaal staat een nieuwe versie van de beslisboom. Hierin staan de meest recente ontwikkelingen
verwerkt van de Coronamaatregelen. Deze is tevens als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.
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Berichtje vanuit leerplein onderbouw
Ons eerste thema ‘beroepen’ hebben we afgesloten. Dit hebben we
gedaan met een beroepenmiddag. Een aantal papa’s en mama’s kwamen
vertellen over hun beroep: de verpleegkundige, de schoonmaakster, de
hovenier, de timmerman, de pedagogisch medewerkster, de
dierenverzorgster en de schoonheidsspecialist.

In de laatste week voor de vakantie was het cultuurweek. In deze week hebben we
ontzettend leuke dingen gedaan. We hebben getekend met krijt en leerden dat je dat
ook uit kunt vegen, we hebben getrommeld op emmers dat was echt een feestje en
we kregen van meester Miko muziekles. Hier oefenden we met hele mooie muziek en
het maken van bewegingen hierop.
Nieuws uit het leerplein middenbouw
Het leerplein middenbouw heeft in de afgelopen weken tijdens de lessen IPC gewerkt aan
het thema Luchthavens. De kinderen zijn begonnen met het vliegen naar alle
werelddelen. Niet echt natuurlijk, maar met gevouwen vliegtuigjes. Alle vliegtuigjes zijn
keurig opgestegen en geland. Daarna zijn de kinderen zich gaan verdiepen in paspoorten.
Waar heb je een paspoort voor nodig? Wanneer gebruik je een paspoort? De kinderen
hebben zelf ook een paspoort gemaakt.
Daarna zijn de kinderen een plattegrond van een luchthaven gaan maken. Dat was best
nog wel moeilijk! Op een luchthaven is zoveel te doen! We zijn daarom eerst begonnen
met het maken van een plattegrond van de klas.
Op een luchthaven werken heel veel mensen. De kinderen hebben in kleine groepjes
uitgezocht welke beroepen op een luchthaven belangrijk zijn. Alle groepjes hebben op
een muurkrant of in een klein toneelstukje laten zien wat bijvoorbeeld een steward of
stewardess doet.
Vervolgens zijn de kinderen gaan bedenken wat je tijdens een lange vlucht zou kunnen
doen om je niet te vervelen. Er zijn leuke bezigheidspakketjes gemaakt met allerhande spelletjes.
Tot slot hebben we het thema afgesloten met verschillende activiteiten gekoppeld aan enkele landen. De kinderen
zijn met hun paspoort en boardingpas het ‘vliegtuig’ ingestapt en naar een land gevlogen. Daar aangekomen
hebben ze verschillende activiteiten gedaan. In Mexico een piñata maken, in Italië een toren van Pisa nabouwen, in
Amerika een filmpje maken, in Nederland gezelschapsspelletjes spelen, in China een vouwwerkje maken en in India
een schilderij maken met feestelijke kleuren. Dit was een mooie afsluiting van het eerste thema. We kunnen
terugblikken op een interessant thema waarin veel is geleerd!
Leerplein bovenbouw viert de vrijdheid!
Afgelopen weken stond in leerplein bovenbouw het IPC thema “Wat als het jou overkomt” centraal. Het thema werd
in de eerste schoolweek geopend met een bezoek aan het museum “van postzegel tot tank” in Groeningen.
In dit thema stond namelijk de Tweede Wereldoorlog centraal. Een heel interessant thema. De leerlingen zijn op
onderzoek uitgegaan naar verschillende belangrijke oorlogsgebeurtenissen en hebben een eigen tijdlijn gemaakt.
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Daarna zijn ze aan de slag gegaan met het bekijken van monumenten en hebben ze hun eigen oorlogsmonument
ontworpen. De mooie resultaten hebben de afgelopen weken op onze thematafel gestaan.
En afgelopen woensdag (20 oktober) was het dan tijd voor ons vier de vrijheid festival. Samen met de leerlingen
werd bedacht hoe dit bevrijdingsfestival eruit moest komen te zien. Zo gezegd, zo gedaan. En dus kwamen een
aantal kinderen met hun verkleedkleding of pyjama naar school. Want bij een feestje hoort natuurlijk een andere
outfit. Er werd gekeken naar een filmpje “13 in de oorlog – de bevrijding”, er werden spelletjes gespeeld,
geschminkt, karaoke gezongen, gedanst en getekend. Natuurlijk mocht een glaasje ranja en een kleine traktatie niet
ontbreken. Kortom een erg gezellig afsluiting met het gehele leerplein! Op naar het volgende thema “zo zien zij de
wereld” wat na de herfstvakantie zal starten.
INGEKOMEN STUKKEN

Help ik kan niet kiezen!
Wanneer u met uw kind naar de Bibliotheek of de Bibliotheek op School gaat kan het wel eens een
uitdaging zijn om een geschikt boek te kiezen. U kunt uw kind hierbij helpen.
Tips bij het kiezen van een boek:
-

-

-

-

Ga in gesprek over boeken. Wanneer u thuis veel praat over boeken, ontdekken jullie samen welke boeken
aantrekkelijk zijn.
Ga voor de juiste ‘wereld’. De boeken in de Bibliotheek en in de Bibliotheek op School staan ingedeeld in
‘werelden’. Bijvoorbeeld de wereld ‘spannend en actief’. Geeft uw kind aan van spanning te houden, bekijk
dan de boeken in deze kast.
Laat het kind kiezen. Door in gesprek te gaan en samen te ontdekken welke ‘wereld’ of welke ‘werelden’ bij
uw kind passen kunt u lichte sturing geven. Uiteindelijk weet uw kind zelf het beste waar hij/zij enthousiast
over wordt. En een zelf gekozen boek is natuurlijk het leukste om te lezen.
Complimenteer wanneer u opmerkt dat uw kind een goede keuze heeft gemaakt.
Maak gebruik van eerder gelezen boeken. Was een boek een hit? Bekijk of deze
schrijver of schrijfster meerdere boeken heeft geschreven of misschien is er wel
een serie van.
Let op de ‘Makkie’ sticker. Voor kinderen die moeite hebben met lezen zijn er
boeken met een ‘Makkie’ sticker (zie afbeelding). Deze boeken zijn uitgezocht op
aantrekkelijke en gemakkelijk te lezen teksten. In de Bibliotheken van BiblioPlus
vindt je een speciaal Makkelijk Lezen Plein waar deze boeken gemakkelijk bij
elkaar staan.
Gebruik de vijf vinger test. Om te controleren of het boek niet te moeilijk is (wat vervelend is voor de
leesmotivatie) kan uw kind de vijf vinger test doen. Lees 1 bladzijde uit het boek. Steek 5 vingers in de lucht.
Bij elk woord dat moeilijk te lezen is of wat je niet kent haal je één vinger weg. Zijn er aan het eind nog
vingers in de lucht dan is dit een geschikt boek.

Voorop staat dat het boek leesplezier oplevert. Zonder plezier in lezen komt uw kind immers niet goed tot
lezen. Veel leesplezier!
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Wij wensen iedereen een heel fijne
herfstvakantie
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