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VANUIT DE DIRECTIE
TSO
Vanaf dit jaar verzorgt Korein Kinderplein de TSO bij ons op school. Net zoals eerdere jaren eten de
kinderen vanaf groep 3 in hun eigen lokaal, met de eigen leerkracht. De collega’s van Korein controleren in
iedere klas de aanwezigheid van de kinderen en sluiten daarna aan in de groepen tijdens het eten. De
kleuters eten gezamenlijk (Weldsehei in de aula en Kanteel in het ondersteuningslokaal) onder leiding van
collega’s van Korein en één van de kleuterleerkrachten. Na het eten gaan alle kinderen buitenspelen,
waarbij de collega’s van Korein toezicht houden en spellen begeleiden. Om 13.00 uur neemt een leerkracht
de surveillance over.
Binnenkort wordt er een evaluatie met de TSO Commissie gepland. In deze commissie zit van beide locaties
een ouder, de gebiedsmanager van Korein en ondergetekende. Mocht u opmerkingen hebben, kunt u deze
doorgeven aan Ilona Schungel, moeder van Mees (7B) en Tisa (5/6B) voor locatie Kanteel of aan Nicole
Scholte, moeder van Lars (5/6A) voor locatie Weldsehei.
Uiteraard kunt u voor vragen of opmerkingen ook altijd bij de leerkracht terecht.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 8 november ontbijten we op school! Breakfast at school on
Wednesday 8th of November! In de week van Het Nationaal Schoolontbijt staan
wij stil bij gezond ontbijten. Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door onze school in
samenwerking met Het Nationaal Schoolontbijt. We ontbijten op woensdag 8
november om 8.30 uur in de klas.
Groep 3A en groep 3/4B krijgen een broodje wanneer de groepen 3 terug zijn
van het bibliotheekbezoek. De leerlingen van groep 3A en 3/4B moeten
’s ochtends dus thuis ontbijten.
We willen de kinderen vragen om een bord, bestek (ook een lepel), een kom
(voor eventueel yoghurt et cetera) en een warmtebestendige mok/beker mee te nemen.
Informatie Voortgezet Onderwijs
Sinds een paar weken ontvangen we met regelmaat informatie van de diverse scholen voor voortgezet
onderwijs uit onze regio. Deze informatie ligt op de tafel bij de groepen 8.
Stichting All 4 Africa komt 9 november weer langs!
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met school afspraken gemaakt
over het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Hiervoor hebben de leerlingen enveloppen mee naar huis gekregen met daarin plastic zakken waarin de
kleding en schoenen gedeponeerd kan worden. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door
Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak.
De zakken mogen t/m donderdag 9 november 9.00 uur mee naar school gebracht worden. Op de Weldsehei
worden de zakken verzameld op het podium, op het Kanteel worden de zakken verzameld in de speelzaal.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Op woensdag 8 november hebben we het Nationaal Schoolontbijt. We willen de kinderen bewust maken van
een gezond ontbijt. Alle kinderen brengen zelf een bord, een beker, een kommetje en bestek mee. We
starten meteen om 8.30 uur.
We zitten nog midden in het thema Heksen en sprookjes. We knutselen, zingen en lezen mooie verhalen
voor.
Enkele kinderen hebben nog geen gymschoenen. Denkt u hier nog aan?
In groep KA hebben we dinsdag afscheid genomen van Nour. Nour gaat helaas verhuizen. Nour we gaan je
missen! In groep KC is Koen Dirne gestart. Welkom Koen!
Groep 3A
Afgelopen dinsdag heeft u hopelijk weer kunnen genieten van de viering door groep 3 en 4. Na een kort
optreden in de aula kon iedereen in de klas gaan kijken naar alle opdrachten en kunstwerkjes, die de
kinderen gedurende de afgelopen periode hebben gemaakt. Er kwamen hele positieve reacties. Iedereen
was het erover eens dat er wel heel hard gewerkt wordt in de groepen 3 en 4. De (groot)ouders waren dan
ook terecht trots op de kinderen.
Volgende week woensdag gaan de groepen 3A en 3B naar de
bibliotheek, waar ze uitleg krijgen over de bibliotheek. Groep 3A
gaat hier lopend naar toe. Het zou fijn zijn als er één ouder mee zou
kunnen lopen. Dus als u zin en tijd hebt, kunt u zich melden bij de
leerkracht.

We hebben nog heel wat nagepraat over het bezoek aan de Vlasroot. Want wat was het gezellig en wat
hadden we een schitterend weer. Het was helemaal top! Alle ouders die meegeholpen hebben, willen wij
daarom nogmaals heel hartelijk bedanken!
Voor de volgende knutselopdracht hebben de kinderen een schoenendoos en wat kleinere doosjes nodig.
Zou u dit aan uw kind mee willen geven? Alvast bedankt hiervoor.
Morgen krijgen alle kinderen hun tekeningen en knutselwerkjes van de
afgelopen periode mee naar huis. Het is handig als uw kind een tas
meebrengt om alle spullen in te doen.
Juf Marie-Thérèse
Groep 3/4B
Vorige week zijn we na een welverdiende herfstvakantie weer gestart met ons lesprogramma. Zo hebben we
in groep 4 blok 3 van Pluspunt afgesloten. In dit blok zijn het aanvullen van tientallen tot 100 aan bod
gekomen en het verdubbelen en tellen met huppen van 2. Daarnaast hebben de kinderen kennisgemaakt
met de betekenis van het X teken (vermenigvuldigen). Ook hebben ze geleerd te werken met een liniaal en
kunnen ze met eenvoudige referentiematen lengtes inschatten.
In groep 3 is het splitsen/delen van getallen onder de 12
aan de orde geweest en we hebben kennisgemaakt met
het ‘busmodel’.
Na 3 blokken van Pluspunt volgt er een Kwartaaltoets
en zoals de naam al aangeeft, zijn er 4 Kwartaaltoetsen
per schooljaar. Deze toetsen geven een goed inzicht in
beheersing van de lesstof uit de afgelopen 3 blokken.

Verder heeft groep 3 deze week kern 3 van Veilig leren lezen afgesloten met de herfstsignalering. De
kinderen laten ons dan zien hoe ver zij al gevorderd zijn in het lezen van woorden en zinnen. De kinderen
hebben al 18 klanken geleerd en kunnen er al goed mee uit de voeten. De letters -i -m -r -v - s -aa -p -e -t
-ee -n -b -oo -oe -z -ij zijn bekende letters geworden. De nieuwe woorden en letters van kern 4 worden
aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt.

Woensdag 8 november gaan de kinderen van groep 3 naar de bibliotheek om de bieb beter te leren kennen.
Er zijn inmiddels rij-ouders geregeld en bij de bibliotheek worden de kinderen opgewacht door MarieTherese, leerkracht van groep 3A. Het bezoek is van 9.00-10.00 uur. Op woensdag 8 november vindt het
Nationaal Schoolontbijt plaats op onze school, in tegenstelling tot wat eerder vermeld werd in de info. Omdat
groep 3 voor een activiteit naar de bibliotheek gaat maken we er in groep 3/4B een mini lunch van. De
kinderen van onze groep dienen dus gewoon thuis te ontbijten deze ochtend! Zou u uw kind op
dinsdag 7 november een bord, beker, vork en mes willen meegeven in een plastic tas, dit alles voorzien van
een naam? Op woensdag krijgen ze dat dan weer mee naar huis.
Groetjes van de juffen van groep 3/4B
BELANGRIJKE DATA
8 November: Nationaal Schoolontbijt
9 November: Vergadering Schoolraad; Weldsehei, 19.30 uur
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Sem (7B), Najim (4A), Andor (KC), Jill (KB), Jonas (4A)
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