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Open ochtenden groep 1 t/m 8
Van 08.30 tot 09.30 uur
Inschrijven kan bij de klas!
Gr 6 naar Spanjaarden, Glibbers en schansen
Mini Koraal groep 7 en 8
Hutspot eten
Alle kinderen vrij i.v.m. Leidens Ontzet
Opening en start Kinderboekenweek
Studiedag; alle kinderen vrij
Herfstvakantie

Schoolnieuws
Lieve kinderen en ouders,
Op 22 juli is onze tweede zoon Jan geboren! Het gaat goed met ons! Jan is een
tevreden mannetje en Mink is een grote trotse broer!
Afgelopen week hebben Jan en ik een bezoekje aan de PWA gebracht! Erg leuk
om alle kinderen weer even te zien!
Halverwege oktober start ik weer op maandag en dinsdag in groep 1/2b! Tot
dan!
Veel liefs,
juf Marieke
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3 oktoberviering
Dit jaar zullen wij op dinsdag 2 oktober met alle kinderen van
de PWA hutspot eten op school. Bij ieder lokaal hangt een
intekenlijst, waarop u kunt aangeven wat u wilt maken of
meenemen dit jaar. Vanaf donderdag 27 september kunt u uw
kind een plastic zak met een bord, bestek en een beker
meegeven naar school, voorzien van de naam van uw kind. De
gebruikte spullen komen na de maaltijd in de plastic tas vies
mee terug naar huis. Wilt u het pauzehapje en drankje op
dinsdag 2 oktober wel gewoon meegeven naar school? Voor drinken bij de
lunchmaaltijd wordt gezorgd en natuurlijk wordt bij het koken rekening
gehouden met de voedingswensen van de kinderen. Er worden namelijk
varkensworstjes, halalworstjes of eieren bij de hutspot geserveerd. Mocht uw
kind echt niet van hutspot houden, dan kunt u een boterhammetje meegeven.
Ouders die koken, kunnen jullie de hutspot en de worsten om 11.55 uur warm
aanleveren? Heel erg bedankt alvast, dat wordt smullen!
Woensdag 3 oktober zijn we vrij!
Kinderboekenweek

Op donderdag 4 oktober start de Kinderboekenweek! Het thema dit jaar is
“Vriendschap”. Het doel van de Kinderboekenweek is; Promotie van het
kinderboek. Kinderen enthousiasmeren om te lezen. Lezen is namelijk ontzettend
belangrijk! Lezen vergroot de woordenschat en de technische leesvaardigheid.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen wij in de klas dan ook veel voorlezen en
doen we verschillende activiteiten rondom kinderboeken.
Op donderdagochtend 4 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. Om 8.50
verzamelen we (bij goed weer) met alle groepen op het plein en dansen en
zingen we samen op het lied “Kom erbij” van Kinderen voor kinderen. Bent u er
ook gezellig bij?🙂
Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2: juf Stevie, juf Eveline en juf Anja
Het thema “start” is inmiddels afgerond. Daarna zullen we verder werken over 3
oktober. Aangezien we 3 oktober vrij zijn zullen we, zoals hierboven beschreven,
2 oktober hutspot eten op school. Een brief met aanvullende informatie hierover
kunt u volgende week verwachten. Volgende week maandag gaan we voor het
eerst naar de bieb en maandag, woensdag en vrijdag is er een open ochtend. U
bent van harte welkom om in de klas te komen kijken. U kunt zich nog
inschrijven op de brief bij de klassendeur.
In groep ½ A is Jasper nieuw in de klas. Welkom bij ons op school!
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Groep 3: juf Floor en juf Wendy

De eerste weken zitten erop in groep 3! Kern start en kern 1 hebben we bijna
afgerond. Volgende week mogen alle kinderen bij de juf laten horen dat ze de
aangeboden letters weten en dat ze al steeds meer woordjes kunnen lezen.
Knapperds!!
Dinsdag 2 oktober eten we met elkaar hutspot in de klas. Heel fijn dat er al 2
ouders zijn die zich hebben opgegeven om te koken. Er is nog 1 ouder nodig.
Wie geeft zich op?
Groep 4: juf Ankie en juf Marloes
Wat fijn dat al zoveel kinderen een gezond
pauzehapje meekrijgen naar school, zoals
stukjes paprika, druifjes, stukjes appel, een
flesje water. Supergoed! Daar werken de
hersentjes van de kinderen heel goed op en
ze krijgen minder gauw trek. Hopelijk doet
u dat bij de lunch ook al.
We hebben al 2 talentmiddagen gehad. U
weet vast wel waar uw kind voor gekozen
heeft: Spaans, computerles of
drama/muziek/dans. En anders er even
naar vragen. Wij horen in ieder geval hele enthousiaste verhalen.
Voor de hutspotmaaltijd zoeken wij nog 2 ouders. Bij de groep hangt de
inschrijflijst. Fijn als dat ook goed geregeld is.
Ook kunt u zich nog inschrijven voor de open ochtenden. Gezellig als u erbij
bent!
Groep 5: juf Freke en juf Mascha
Vorige week zijn we voor de eerste keer dit schooljaar naar de bibliotheek in de
Sterrentuin geweest. Alle kinderen hebben een leesboek en een informatieboek
uitgekozen. De uitgelezen boeken worden verwerkt in een boekenschriftje waarin
zij iets schrijven en tekenen over het boek.
De talentmiddag op maandag valt goed in de smaak bij de
kinderen. Ze genieten van de Spaanse les, het werken op
de laptops en de drama/muziek en dansles.
Op 2 oktober eten we hutspot met elkaar in groep 5. We
vieren dan het Leidens Ontzet van 3 oktober 1574.
Heel erg fijn dat u zich zo massaal heeft ingeschreven om
ons te helpen dit schooljaar. Daar zijn Freke en ik erg blij
mee!
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Groep 6: juf Mela en meester Vincent
Komende woensdag 26 september gaan we naar het oude dorp van Leiderdorp.
Daar is een excursie voor ons uitgezet met het thema ‘Spanjaarden, Glibbers en
schansen’. De kinderen gaan daar ervaren wat er hier in Leiderdorp gebeurde
rondom het Leidens Ontzet. Uit ervaring weet ik dat dit een leuk, leerzaam en
actief gebeuren is. We hebben nog 2 begeleiders nodig. Het zou fijn zijn, en uw
kind vindt dat leuk 😉, als u mee gaat.
Op de deur van de klas hangt een lijst met andere activiteiten waar wij uw hulp
bij nodig hebben. Heel fijn als u zich aanmeldt!
Groep 7: meester Frank
Afgelopen donderdag zijn wij de eerste keer begonnen met de
weerbaarheidstraining. De kinderen vonden het erg spannend maar leerzaam. Ze
hebben onder andere geleerd om “stevig” te staan. Uw zoon of dochter wil dit
vast voordoen thuis. We zijn dit nieuwe schooljaar goed gestart en de kinderen
zijn inmiddels gewend aan de meester en de meester aan de kinderen. Wat een
ontzettend gezellige en leergierige groep is het🙂. Daarbij is het heel fijn om te
ervaren dat er voldoende hulp wordt aangeboden door de ouders zoals het
maken van hutspot.
Groep 8: juf Joke
Het lijkt er in groep 8 op alsof we elkaar al jaren kennen. Er wordt goed gewerkt,
iedereen is gemotiveerd en er wordt goed samengewerkt. Tussendoor hebben we
tijd voor korte spelletjes die weer energie opleveren voor een volgende les. De
eerste toetsen zijn geweest. Wilt u uw kind eraan herinneren dat de
meegenomen boeken weer terug op school komen?
Deze week hebben we ook een paar keer met de nieuwe laptops in de klas
gewerkt, dat is ons prima bevallen! En vanmiddag hebben we de afgesloten met
een dramales, waarbij al veel acteertalent boven kwam en waarbij we ontzettend
veel gelachen hebben. Dat belooft wat...
Op maandag 1 oktober gaan we ‘s middags naar de Minikoraal, er zou nog één
ouder mee kunnen als begeleider. Fijn weekend allemaal!
Wij feliciteren onze jarigen:
SEPTEMBER
21 Roosmarijn Leeuwe 7
23 Maryam Saidi 1/2B
25 Anas Ouali 8
26 Jayson Dogan 3
27 Azra van den Heuvel 3
27 Selin Tezerdi 1/2A
OKTOBER
2 Eilish Hogervorst 8
4 Emma le Fèvre 7
6 Lieve Kuijlaars 7
8 Damian Sitee 6
13 Danley Siera 8
15 Ömer Baran 5
17 Julian van der Jagt 7
21 Beheshta Saidi 5
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