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KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 6 oktober hebben we met elkaar de Kinderboekenweek geopend.
MET ELKAAR…….samen in de hal, alle kinderen bij elkaar, wat was dat weer
fijn.
De opening was verrassend. Een echte presentator kwam in beeld om te vertellen dat hij een aantal leuke collega’s had gevraagd om “mee af te tellen”.
En wat we toen zagen: verrassende gezichten van de kinderen!
Wilt u ook zien wat de kinderen toen zagen? Kijk op onze facebookpagina,
Twitter of op onze website.

Na de opening is iedere groep aan de slag gegaan met het thema. De parroberichten die de leerkracht van uw kind(eren) heeft u vast en zeker gelezen.

ILSE KROUGMAN; DANS, DRAMA EN MUZIEK
We zijn blij dat we een nieuwe leerkracht dans, drama en muziek hebben
gevonden! Meteen na de herfstvakantie gaat Ilse van start op IXIEJE.
Ilse stelt zichzelf even aan u voor:
Mijn naam is Ilse Krougman. Na mijn eerste balletles wist ik het meteen ”ik
wil later dansjuf worden”. Na de Havo voor muziek en dans (Codarts) ben ik
afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en heb daar
mijn bachelor in Dance and Education behaald. Inmiddels ben ik 20 jaar
werkzaam als dansdocent en danscoach. In 2018 starten mijn zus en ik een
dansschool in Moordrecht, DNA Dance Studio genaamd. Hier kan het hele
gezin terecht voor diverse danslessen, van ballet tot hip hop en vanaf 18
maanden tot en met 70+
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten tijdens de dans/drama en muziek les die
na de herfstvakantie van start zal gaan. Naast veel plezier dat we gaan beleven draagt de les positief bij aan de ontwikkeling en worden vaardigheden
getraind die in het leven net zo belangrijk, of soms belangrijker, kunnen zijn
als taal en rekenen. De les kan in normale kleding en op sokken worden gevolgd.
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MINIKALENDER
• 27-9 DVS start blok 2
• 30 sept—1 okt schoolfotograaf
• 5 okt Installatie leerlingenraad
• 8 oktober; start

mediatorentraining
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AFSLUITING THEMA
Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie heeft iedere groep gewerkt met een
thema.
De groepen 1/2A en 1/2B hebben het over
beroepen gehad. Zo zagen we de ambulance
met onder andere de dokter en er werd ook
over de brandweer gesproken. De werkjes
van de kinderen stonden allemaal in dit thema.
Natuurlijk is het ook leuk als je dan echt een
brandweerauto kunt zien, erin kunt zitten
en erachter komt waar de brandweerman
het water vandaan haalt.
De knappe kinderen van groep 3 kunnen al lezen! Daar zijn ze, en wij, heel
trots op. Ze hebben over “vroeger” geleerd en workshops gehad over
“klompen en Kleppers”. De kinderen geven na de vakantie e en voorstelling.
Groep 4 is met het thema ruimtewezens aan de slag gegaan. Er is van alles
over gelezen en veel opdrachten zijn gemaakt. Een heuse raket wordt op dit
moment in elkaar gezet:
Groep 5 en 6 zat in de wereld van “aards extremen”. De kinderen hebben ook onderzoek gedaan
naar één van de aardse extremen. Ze presenteren
hun onderzoek vrijdagmiddag aan de ouders van
de eigen groep.
“Wereldsterren” was het onderwerp van groep 7
en 8. Samen onderzoeken en antwoorden krijgen
op je vragen was een mooie uitdaging. Ook deze
kanjers presenteren hun onderzoek aan de ouders.

KIJKJE IN DE KLAS WEEK
“Kijkje in de klas” week voor de groepen 1 t/m 4 is van maandag 1 november
tot en met vrijdag 5 november van 8.30—9.00 uur. Per dag kunnen 5-6 ouders (per kind één ouder) een half uur lekker kijken en meedoen. Na de
herfstvakantie krijgt u van de leerkracht via Parro de mogelijkheid om u in te
schrijven.
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JUF LARA MET ZWANGERSCHAPSVERLOF
Vandaag was de laatste werkdag van Lara en vanaf morgen gaat zij genieten
van haar zwangerschapsverlof. Juf Léonie staat vanaf de herfstvakantie voor
de groep.

STAGIAIRES OP SCHOOL
We zijn een opleidingsschool voor de Hogeschool Rotterdam. Dit betekent
dat er nauw samengewerkt wordt met de Hogeschool, de studenten en
onze school om goede,
nieuwe leerkrachten op te
leiden. We hebben veel
studenten, op dinsdag
bijna net zoveel als het
team groot is. Dus als u
van uw kind een naam
hoort en deze niet snel
kunt plaatsen……..de kans is dan groot dat het één van onze stagiaires is.

HERFSTVAKANTIE
We wensen iedereen een mooie herfstvakantie toe. Rust lekker uit en geniet
met elkaar. Op maandag 25 oktober zien we elkaar weer.

Vriendelijke groeten,
namens het team
Rianne Tax
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