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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

Themaweken: Van WOESTE WILLEM tot
EIFELTOREN
De komende twee weken staan er themaweken
Techniek gepland. Tijdens deze weken zal naast
het reguliere taal/lees en rekenprogramma
gezamenlijk gewerkt worden aan dit thema. Dat
betekent dat de kinderen een gedeelte van de
dag groepsdoorbrekend (groep 5 t/m 8 en groep
1 t/m 4) aan het werk gaan.
In groep 1 t/m 4 staat het boek Woeste Willem centraal. Kinderen gaan aan de hand van eigen
leervragen bijvoorbeeld ontdekken wat blijft drijven en wat kan zinken en wat het effect is van
lucht en wind…. Omdat we geheel uitgaan van de vragen die onder de kinderen leven is het nog
niet helemaal duidelijk waar de kinderen zich exact mee bezig gaan houden. Dit geldt ook voor de
kinderen van groep 5 t/m 8. Zij gaan bijvoorbeeld aan de hand van eigen gekozen gebouwen zelf
achterhalen welke constructies gebruikt zijn en wat er nodig is voor een goed gebouw. Mocht u
interesse hebben .. dan is het zeker interessant om in de tweede week eens een kijkje te komen
nemen.

De versiergroep van de ouderraad heeft meteen ingespeeld op het komende thema.. naast de
vallende bladeren staan op de ramen allerlei robotjes de kinderen te verwelkomen!

ANWB FIETSVERLICHTINGSACTIE
Afgelopen woensdag werden de fietsen weer gecontroleerd door een groep enthousiaste ouders
en opa’s/oma’s. Met name de verlichting werd deze keer extra goed gecontroleerd.. want de
donkere dagen komen er weer aan. Vrijwel alle fietsen werden goedgekeurd en de kinderen
kregen een diploma. Mocht er toch nog wat opdoen met de verlichting, dan werden er hier en
daar ook nieuwe batterijen ingedaan! Service van de verkeersbrigade!

NAMENS DE OUDERRAAD
Joyce van Wintershoven heeft jarenlang de financiële zaken voor onze ouderraad verzorgd.
Inmiddels hebben we naar aanleiding van onze oproep een opvolgster voor Joyce gevonden: Het
is Natalie de Groot, de moeder van Sadé uit groep 1. Zij zal de komende periode ingewerkt
worden door Joyce. We wensen haar veel succes bij deze belangrijke taak!

NIEUWE CONCIERGE/TUINMAN GEVONDEN!
In een van de vorige nieuwsbrieven gaven we aan dat we op zoek waren naar een nieuwe
tuinman. We kunnen u melden dat we deze inmiddels gevonden hebben. Het is Jan Lohmeijer.
Jan is een gepensioneerde werknemer van Sabic en vindt het bijzonder leuk om op onze school
allerlei klusjes te doen. Hij gaat voortaan allerlei conciërge-taken uitvoeren. Mogelijk heeft u hem
afgelopen woensdag al aan het werk gezien.

VAN SAFESCHOOL NAAR DIGIDUIF
Veel ouders hebben hun (email)adres ingevoerd in Digiduif. Heel handig voor andere ouders: zij
kunnen dan bijvoorbeeld het adres aflezen als ze een keer bij een onbekend vriendje of
vriendinnetje spelen. U kunt zelf invoeren wat een andere ouder kan zien. Een telefoonnummer

mag bijvoorbeeld ook, maar alleen wanneer u dat wenselijk vindt. Veel ouders hebben dit niet
ingevoerd bij het aanmelden van hun nieuwe account.. U kunt dit echter alsnog eenvoudig
invoeren.
Wij willen u er tevens op wijzen dat Digiduif een handige app heeft. U kunt via deze app de
nieuwsbrief en andere berichten lezen. Tevens kunt u eenvoudig een bericht sturen naar onze
school. De app kunt u downloaden via Itunes of Google-play.

25 NOVEMBER: FIRST LEGO LEAGUE

Op 25 november gaat groep 8 onze school vertegenwoordigen op de First Lego League te Breda.
Al weken zijn de onder begeleiding van vrijwilligers aan het bouwen en programmeren met hun
Lego-robot. Deze robot mag die dag zijn kunsten laten zien. Ook bereiden de kinderen een
presentatie voor waarin ze een handig oplossing tonen voor een echt wereldprobleem.

Het team dat onze school gaat vertegenwoordigen. Op de foto ontbreekt Rianne de Vogt wegens ziekte.
BASKETBALTOERNOOI
Dit jaar doet de Stappen met twee teams mee aan het basketbaltoernooi. Op 9 november gaat een team
van groep 6 basketballen en op 16 november een team van groep 5. We zoeken alleen nog publiek! U bent
van harte welkom in de middag tot ongeveer 4 uur in sporthal De Kloosterhof.

INTOCHT SINTERKLAAS GEMEENTE WOENSDRECHT
In de bijlage treft u een aankondiging van de intocht van Sinterklaas die er ook alweer aan zit te komen.
Onze kinderen uit de jongste groepen verzorgen de versiering in de kerk dit jaar! Ga gerust eens kijken,
want ze gaan er iets bijzonders van maken.

AGENDA:
Maandag 7 november
woensdag 9 november
Woensdag 9 november
Woensdag 16 november
Woensdag 16 november
Maandag 5 december
Woensdag 7 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
26 december t/m 6 januari

Start thema Techniek
hoofdluiscontrole
Basketbaltoernooi groep 6
Basketbaltoernooi groep 5
Bezoek Grondstoffenbus Saver voor groep 6,7, 8
Sinterklaasviering
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Kerstviering (info volgt)
Alle kinderen in de middag vrij
kerstvakantie

