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Kind Op Maandag
Thema: Ik heb jou nodig!
Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31
God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk moet
laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron gaat met
hem mee.
Thema: Weg!
Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-42
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er tien zware plagen over Egypte zijn gekomen, gaan
ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een veelbelovende toekomst.

Najaarsmarkt
De najaarsmarkt was een success. We hebben het enorm getroffen met het weer. Er was veel te doen. Zo
kon je een kijkje nemen in een dierenambulance, een brandje blussen bij de brandweer, spelletjes doen,er
was een verloing met mooi prijzen. En natuurijk is er ook goed voor de innerlijke mens gezorgd. Zowel voor
als achter de schermen is er heel hard gewerkt door verschillende mensen. We willen iedereen die op welke
manier dan ook heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en energie. Het was een gezellige
avond waarin we elkaar konden ontmoeten. De totale opbrengst is nog niet bekend, dit hoort u nog van ons.
Fijn dat u er was!

Juf Karin
Juf Karin is helaas nog ziek. Zij heeft een sluimbeursontsteking. Dit is heel pijnlijk, juf
Karin heeft veel rust nodig. Donderdag zal juf Alet in de groep zijn en vrijdag hebben
we juf Antonette bereid gevonden om de groep te doen. Gelukkig hebben we de inval
tot nu toe steeds nog weten op te lossen en hoeven we de kinderen nog niet naar huis
te sturen. Wij wensen juf Karin van harte beterschap en hopen dat ze gauw weer
opknapt.

KlasseKids
Vrijdag 28 september hebben we de tweede les KlasseKids van dit schooljaar gehad in de groepen 3-4, 5-6 en
7-8. Het thema van deze les was: ‘Complimenten geven’. We zijn weer gestart met een high five. Er wordt
oogcontact met ieder kind gemaakt en de vijf is belangrijk omdat er vijf KlasseKids-afspraken zijn.
Groep 3-4:
In groep 3-4 hebben we de afspraken herhaald aan de hand een memoryspel. De gebaren zijn hierbij herhaald.
Ook hebben we oefeningen gedaan over succes. De kinderen hebben in groepjes een memoryspel gedaan en
successen mogen ervaren als ze twee dezelfde kaartjes hadden gevonden. De twee duimen werden dan in de
lucht gestoken. Ook moesten ze proberen in een kring met handen vast te gaan staan en weer te gaan zitten,
een succes toen het is gelukt! De kinderen hebben een cadeautje gekregen met complimentenkaarten erin. De
kinderen hebben geleerd om een compliment te beginnen met de woorden ‘ik vind…’. Ook hebben ze geleerd
om hierop te reageren, zoals ‘dank je wel, ik vind het leuk dat je het zegt’. Tot slot hebben de kinderen
geluisterd naar het verhaal over Willem, die zelf dacht dat hij niks kon. Zijn vrienden hebben hem geholpen om
achter zijn talenten te komen. Iedere les sluiten we weer af met de vertrouwensoefening.
Groep 5-6 en 7-8:
In de groepen 5 t/m 8 hebben we de laatste twee
KlasseKidsafspraken verkend aan de hand van stellingen:
‘KlasseKids hebben plezier’ en ‘Klassekids werken aan groei en
succes’. Vervolgens hebben we het gehad over vier manieren waar
complimenten over kunnen gaan: wat je kunt, wat je hebt, hoe je
eruit ziet, hoe je bent. De kinderen hebben geleerd om een
compliment te beginnen met de woorden ‘ik vind…’.
Ook hebben ze geleerd om hierop te reageren, zoals ‘dank je wel, ik
vind het leuk dat je het zegt’. Groep 5-6 heeft dit geoefend door middel
van een ballonnenspel geoefend, een compliment geven aan diegene
waarvan je de ballon hebt gevangen. Groep 7-8 heeft dit geoefend met
complimenten aan elkaar geven in groepjes van vier. Ze hebben elkaar
cadeautjes gegeven, want dat is een compliment. Je krijgt het en kunt
er erg vrolijk van worden! Iedere les sluiten we weer af met de
vertrouwensoefening.

Groep 1-2:
Woensdag 19 september hebben juf Marjolein en juf Marloes informatie gekregen over de KlasseKidslessen
van groep 1-2, zodat we ook in deze groep met KlasseKids aan de slag kunnen. Na de herfstvakantie ontvangt
de school de materialen voor deze lessen. Het zijn vijf themalessen, gebaseerd op de vijf afspraken van
KlasseKids. De leerkrachten van groep 1-2 geven deze lessen zelf. In iedere les komt een afspraak aan bod
door middel van een praatplaat en activiteiten.
Belangrijke data:
 Vrijdag 12 oktober, KlasseKids les 3
 Vrijdag 16 november, KlasseKids ouderles groep 3-4, tijd: 10.45 – 11.45 uur.
 Vrijdag 30 november, KlasseKids ouderles groep 5-6, tijd: 8.45 – 10.15 uur.
 Vrijdag 30 november, KlasseKids ouderles groep 7-8, tijd: 12.45 – 13.15 uur.
Tijdens de ouderles wordt gewerkt aan vertrouwen tussen ouder en kind, elkaar bevragen en elkaar wellicht
nog beter leren kennen. Het is belangrijk dat de ouders of één van hen aanwezig is, omdat deze les echt gaat
over ouder-kind en jullie samen oefeningen zullen doen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is een ander voor het
kind vertrouwd persoon ook welkom (opa, oma, oppas, andere belangrijke volwassene voor het kind). Aan het
eind van deze les kunnen de ouders nog een kwartiertje blijven zitten om ervaringen met de leerkracht en
trainers uit te wisselen. De ouders krijgen geen persoonlijke rapportage van hun eigen kind. Het gaat meer om
het groepsproces dan om de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk.

Ouderavond:
Maandagavond 1 oktober hebben we tijdens de ouderavond meer informatie gegeven over KlasseKids. Wat fijn
om te zien dat er zoveel ouders zijn gekomen!

Met de kinderen hebben we nagedacht over wat nu eigenlijk een groep is of kenmerkt en daar een
groepsoverzicht van gemaakt. Dezelfde vraag is tijdens de ouderavond met de ouders besproken. Ouders
hebben op post-its kenmerken van een groep geschreven. De uitkomsten hebben we verwerkt in een
woordwolk. Deze willen we graag met u delen.

Woordwolk van de ouders (september 2018): bij deze woordwolk geldt dat de woorden die het grootst zijn, het
meest opgeschreven zijn.

Woordwolk van de groepen 5-6 en 7-8 (juni 2018): bij deze woordwolk geldt dat de woorden die het grootst zijn,
door beide groepen zijn genoemd.

Oproep vervoer
Op 8 oktober is er een voorstelling van Kunst & Cultuur voor groep 1-2. Op dit moment hebben we nog niet
voldoende vervoer om met de kleuters naar De Zwarm te gaan. Wie van u is in de gelegenheid om de
kleuters naar deze voorstelling te brengen? U kunt het doorgeven aan de groepsleerkracht. We horen graag
van u.

Dinsdag 2 oktober begint bij ons op school de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema vriendschap. Het
motto is: Kom erbij!
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn
er in het hele land extra activiteiten rond kinderboeken. Zo ook bij ons op school. Tijdens de
Kinderboekenweek zal er in de klas dagelijks worden voorgelezen en zullen de kinderen genieten van
allerlei leuke activiteiten rondom lezen, creatief schrijven, toneelspel, interactief voorlezen en ga zo maar
door. Ook thuis kunt u hier aandacht aan besteden door lekker samen te lezen en te praten over boeken!
Ga een keertje extra naar de bibliotheek, want er zijn veel boeken die gaan over vriendschappen. Ook in de
Bijbel kom je hier achter, dus lekker gaan lezen!
Donderdag 11 oktober van 14.00 – 14.45 uur sluiten wij op school de Kinderboekenweek af met alle
kinderen. Wat past er nou beter bij vriendschap dan samen gezelschapsspelletjes spelen. Ouders zijn van
harte welkom om mee te doen en de verschillende gemaakte producten in de verschillende lokalen te
komen kijken.
Wij hebben er erg veel zin in en hopen dat de kinderen net zo enthousiast zullen worden.

Jarigen van de maand oktober

1 oktober
4 oktober
6 oktober
7 oktober
13 oktober
17 oktober
21 oktober
24 oktober

Luna
Lucas
Eva
Anouk
Dylano
Ivo
Roy
Indy

uit groep 4
uit groep 5
uit groep 8
uit groep 7
uit groep 6
groep 3
uit groep 3
uit groep

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag

Agenda
3 oktober:
8 oktober:
16 oktober:
20 oktober:
22 t/m 29 oktober
16 november:
30 november:
30 november

Start Kinderboekenweek
Kinderraad (12:45 uur)+ Schoolkring (20:00 uur)
Afsluiting Kinderboekenweek+ Klassekids les 3
Oud papier fam. v. Dijken en fam. Ham
Herfstvakantie (29 okt. Lln. vrij i.v.m. Fiers verenigingsdag)
KlasseKids ouderles groep 3-4, tijd: 10.45 – 11.45 uur.
KlasseKids ouderles groep 5-6, tijd: 8.45 – 10.15 uur.
KlasseKids ouderles groep 7-8, tijd: 12.45 – 13.15 uur.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 17 oktober.

