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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

En dan is het ineens weer herfstvakantie. De afgelopen periode hebben de kinderen weer veel geleerd in
de groep. Daarnaast hebben we samen ook leuke activiteiten gedaan o.a. tijdens de kinderboekenweek.
Zo was er elke dag het leesalarm, gingen de kinderen uit de bovenbouw voorlezen aan de kinderen van
de onderbouw, was er een fotowedstrijd en waren er nog meer leuke activiteiten. Er werd ook regelmatig
gebruik gemaakt van de keuken, waardoor het heerlijk naar versgebakken koekjes rook in de school.

Tijdens de studiedag zijn we met het team bezig geweest met thema’s uit de jaarplanning.
Een onderdeel daarvan is burgerschap. Wat doen we al en kunnen we een koppeling maken tussen de
methode Blink, Kwink en de doelen voor burgerschapsonderwijs. Ook hebben we naar totaalonderwijs
Blink Wereldoriëntatie gekeken. Kunnen we bredere projecten opzetten met een gezamenlijke opening
en sluiting en hoe kunnen we onderzoekend leren stimuleren. De thema’s hoogbegaafdheid en leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong kwamen ook aanbod. Wat bieden we nu al aan en kunnen we
leerroutes in de eigen klas vormgeven. Allemaal onderwerpen die we met het team aan het ontwikkelen
en vormen zijn.

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie en we zien elkaar weer Herfstbomen groep 3
op maandag 31 oktober.

Nieuws uit de groepen
De start in groep 3.

Wat een verandering...van groep 2 naar groep 3. Ieder heeft een eigen
werkplekje gekregen en is daar trots op. Het spelen wordt steeds meer
spelenderwijs leren en werken in schriften en uit werkboekjes.

De eerste weken hebben we veel activiteiten gedaan om elkaar goed te leren
kennen we zijn met en een leuke en gezellige groep. We hebben deze periode al heel veel letters
(bij)geleerd. Het lezen van woorden gaat ook al heel goed. We oefenen en oefenen!!!
De komende periode gaan we de letters d-oe-z-ij-h leren.
Het schrijven van  “aan elkaar letters” lukt ook al erg goed.
Bij rekenen zijn we ook veel aan het oefenen: getallen splitsen, erbij-en erafsommen leren we door het
busspel te spelen. Er wordt heel wat in- en uitgestapt bij de bushalte.

De afgelopen periode hebben we ook gewerkt over “Mijn familie en ik”. De kinderen hebben zichzelf en hun
familie getekend en ze vulden hun familiestamboom in. We bekeken ook spulletjes uit de tijd van ouders en
grootouders. We ontdekten dat opa en oma bijvoorbeeld schreven met een kroontjespen en met inkt.
Woensdag 13 oktober sloten we samen met de ouders dit thema af met een drukbezochte tentoonstelling.
Al dat oefenen is leuk, maar het kost ook veel energie. We hebben dan ook allemaal heel veel zin in een
welverdiende herfstvakantie.

Drukwerk  herfstboom met herfstblad groep 4



Groep 6….wist je dat:

Elk kind zichzelf mag zijn en dat we nog niet alles kunnen

Er een juf en een meester is.
De juf vergeetachtig is en humor heeft en ook tegen de jongens meid zegt.
De meester een beetje Brabants is en graag de klas binnenloopt en de boel op stelten zet.
Dat juf Frances (met haar onzichtbare aapje) ons graag komt helpen.
Dat de gymmeester Remco heet.
Dat er 28 kinderen in groep 6 zitten.
Dat wij heel gezellig zijn in de klas en veel lol hebben met elkaar.

We altijd bidden voor het eten en aan het eind van de dag.
Dat we bijna elke dag een bijbelverhaal lezen.
Dat we elke dag beginnen met rekenen en dat dit nu nog leuker is.
Taalverhaal PIT is geworden.
Er op woensdag kinderen naar de plusklas gaan.
Dat we elke woensdag naar de voetbalkooi gaan en daar gezellig
voetballen.
Er op donderdag een Grey of the day raadsel is.
Dat we tafels oefenen op Rekentuin.

We in ieder geval 2 keer per week huiswerk krijgen.
We elke dag een kwartier lezen.
We een verjaardagskalender hebben met avatars van ons zelf.
Je als je jarig bent je op de verjaardagsstoel mag staan en 3 liedjes
mag kiezen.
We een presentatie houden over een (hoofd)stad.
We een wc lichtje hebben.

Er allemaal plantjes in de klas staan.
We een ik-en-jij lapbook maken bij BLINK.
We leuke leerspelletjes spelen op Gynzy.
Sommige kinderen typeles hebben op maandag.
We bij BLINK lezen allemaal lezen in het boek.
“Iedereen is een ster”.
Op de fiets naar gym gaan en we dit heel goed kunnen.
We in groep 6 op een andere planeet wonen :-)
We een missie hebben:

In groep 6 is het fijn…..want je mag jezelf zijn!
We doen niemand pijn van binnen en van buiten.
Ook spreken we af dit jaar, dat we goed zorgen voor alle spullen en elkaar
Iedereen in groep 6 luistert goed, zodat we weten hoe het moet.
Als we fouten maken is dat oké, want dan neem je wat je ervan leert de volgende keer mee.
We gaan voor een positief gezellig jaar met de juf en meester en elkaar!

Herfstbomen groep 1/2B



BSO Maneblussertjes

De herfstvakantie staat weer voor de deur! Met de BSO houden wij ervan om op uitstapjes te gaan met
de kinderen. Hierin kiezen we vooral voor uitstapjes buiten en in de natuur, denk aan het bos, het strand
of bezoekjes aan een boerderij bijvoorbeeld. Mocht u nog op zoek zijn naar opvang tijdens de vakantie
of tijdens de schoolweken, neem dan gerust eens een kijkje op www.maneblussertjes.nl.

We mochten afgelopen maand weer 4 nieuwe kinderen verwelkomen: Anne, Emma, Tim en Mees,
van harte welkom op de BSO de Maneblussertjes

KOW Peutergroep en buitenschoolse opvang Pardoes
Peutergroep Pardoes heeft afgelopen week gewerkt aan de
Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema; Gi-Ga-Groen, waarbij de natuur centraal staat. Niet alleen groen
maar ook andere mooie herfstkleuren kwamen voorbij.
Op de locatie Pardoes (4up) zijn de kinderen bezig met het thema herfst. Er worden knutselactiviteiten en
spelletjes aangeboden die passen bij het thema.
Locatie Pardoes CSW (7 up) heeft de afgelopen week een gastdocent op visite gehad. Deze docent is op
een creatieve manier met de kinderen aan de slag gegaan.

Het thema van de BSO deze herfstvakantie is: “Worden wat je wil”. Er zullen leuke activiteiten aangeboden
worden en er staat een leuk uitstapje gepland. Voor de kinderen van Pardoes CSW (7 up) kinderen staat er
een breakdance workshop op het programma. Gezonde voeding en beweging staat centraal.

Belangrijke data voor in de agenda:

1 november:       Inloopochtend alle groepen
1 december:       Inloopochtend alle groepen
5 december:       Sinterklaasfeest
6 t/m 16 dec.:     Voortgangsgesprek met ouders
22 december:     Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij
22 december:     Kerstviering vanaf 18.30 uur tot 19.00 uur

Studiedagen:
21 oktober:         studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
23 december:     taakdag de kinderen zijn deze dag vrij.
23 januari:          studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
27 februari:        studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
11 april:               studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
17 mei:                studiedag Onze Wijs de kinderen zijn deze dag vrij.
22 mei:                taakdag de kinderen zijn deze dag vrij.
30 juni:                studiedag de kinderen zijn deze dag vrij.
13 juli:                 laatste schooldag, start zomervakantie.

http://www.maneblussertjes.nl

