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Agenda:
Maandag
Woensdag

27 september
29 september

Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

1
1
4
5
6

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Schoolreis groep 3 t/m 8
Schoolreis kleuters /
Infomiddag Taaltoppers 14.00 uur
Mini koraal groep 7 en 8
Hutspot eten groep 1 t/m 6
Vrij i.v.m. Leidens ontzet
Studiedag alle kinderen vrij
Start Kinderboekenweek

Schoolnieuws:

Met een frisse start over de rode loper kwamen de kinderen op de eerste
schooldag de school binnenlopen. Vol verwachting van wat deze dag en dit
schooljaar gaat brengen. Een ander lokaal voor de meeste groepen, een
andere juf of meester en weer nieuwe werkboekjes en schriften.
We zijn nu alweer 4 weken verder en de kinderen zijn helemaal gewend.
Volgende week gaan alle groepen op schoolreis. Maandag de groepen 3
t/m 8 en woensdag de kleuters. Het zullen vast hele leuke dagen worden
en we hopen op mooi weer.
Ik wens u een goed en gezond schooljaar toe.
Met groet, René Martens

3 oktoberviering
Dit jaar zullen wij op vrijdagochtend 1 oktober met
de kinderen van groep 1 t/m 6 hutspot eten op
school.
Vanaf dinsdag 28 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.
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Voor drinken wordt gezorgd en natuurlijk wordt bij het koken rekening
gehouden met de voedingswensen van de kinderen.
Ouders die koken, kunnen jullie de hutspot en de worsten om 11.50 uur
warm aanleveren?
Heel erg bedankt alvast, dat wordt smullen!

Nieuws van de OR
Het schooljaar is nog maar net gestart en we zijn alweer volop bezig met
de voorbereidingen van verschillende activiteiten voor de leerlingen. We
zijn dan ook erg blij met de aangekondigde versoepelingen. Hopelijk blijft
dit zo, dan kunnen we er een 'ouderwets' gezellig schooljaar van maken
voor ze. En hoe leuk is het dan, dat ze volgende week al op schoolreis
gaan? Beter kan een schooljaar niet beginnen, toch? Zeker omdat de
schoolreis de afgelopen twee jaar niet door kon gaan. En wat fijn dat al
zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om de bijdrage voor
de schoolreis te betalen. Indien u dit in de afgelopen twee jaar al had
gedaan, heeft u bericht gehad dat u nu niet nogmaals hoeft te betalen.
Mocht het u zijn ontgaan, dan hopen we dat u dit alsnog kunt doen.

Rest mij om iedereen voor nu een fantastisch schooljaar te wensen, de
kinderen uiteraard een onvergetelijke schoolreis en dan gaat de OR
ondertussen verder met de voorbereidingen voor de rest van het
schooljaar. Eerst staat de Kinderboekenweek op het programma (in
oktober) en ook zijn de voorbereidingen voor de festiviteiten in december
alweer in volle gang.
Groeten namens de OR

Weet u het nog? De inzamelingscontainer voor kleding
Tegenover de hoofdingang staat een witte inzamelingscontainer voor
kleding. Uit het oogpunt van duurzaamheid en afvalbeleid van gemeente
Leiderdorp heeft de school de kans gekregen om dit te verzamelen. De
opbrengst/vergoeding is voor de school die we jaarlijks ontvangen. En dus
direct in het belang van de kinderen!
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Taaltoppers

De Taaltoppers starten weer met een nieuw jaar vol nieuwe taalervaringen
en een schat aan nieuwe woorden. Voor alle Taaltoppers en hun ouder(s)
is er woensdagmiddag 29 september om 14.00 uur in de kleuterhal
een informatiemiddag. Alle Taaltoppers die dit jaar meedoen hebben
inmiddels een uitnodiging gekregen. Graag het strookje weer inleveren bij
de leerkracht van uw kind(eren).
De week erop, op woensdagmiddag 5 oktober beginnen de Taaltoppers uit
groep 5/6. Op woensdag10 november beginnen de Taaltoppers uit groep
7. We gaan er weer een taalrijk jaar van maken!

Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Marieke, juf Wendy, juf Eveline en juf Renske

Wat hebben de kleuters alweer goed gewerkt! De eerste weken hebben
we de regels van de klas geleerd en geoefend. We hadden een heel leuk
liedje en na elk couplet mochten we een regel roepen. De kinderen wisten
een heleboel regels te bedenken bijv. niet gillen in de gymzaal, speelgoed
opruimen, samen delen. Heel knap!
Maandag 20 september zijn we gestart met het thema
“beroepen”, want op woensdag 6 oktober start de
Kinderboekenweek met het thema “Worden wat je wil”. De
huishoek is omgetoverd tot kledingwinkel. In de
kledingwinkel is kleding te vinden van verschillende
beroepen.
In groep 1/2a is juf Chantal gestart met haar stage: “Ik ben dit jaar
begonnen met de flexibele Pabo aan de Hogeschool van Leiden. Dit is dan
ook mijn eerste stage en verheug me erop om alle kinderen te leren
kennen en ze een hoop te mogen leren".
We zijn opzoek naar jongensbroeken, het liefst joggingsbroeken, voor de
reservekleding. Wanneer u thuis over heeft ontvangen wij die graag.
Groep 3: juf Stephanie en juf Freke

Wat hebben wij een hoop geleerd! Vooral heel veel letters, namelijk de; i
k m s p aa r e v. We kunnen zelfs al stukjes lezen. Heel knap! En ook het
rekenen tot 5 lukt ons.
Op school hebben we gewerkt aan de woordenschat met als thema
'beestenboel'. We hebben het gehad over dierentuindieren en
boerderijdieren. We kwamen er achter dat beide soorten dieren een
snavel, vacht, vleugel, veren en klauw kunnen hebben.
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Juf Tess is weer terug op de PWA en loopt nu bij ons in de
klas stage als onderwijs assistente.
Naast het vele werken in de boekjes, is er natuurlijk ook
gespeeld en geknutseld. Op de foto's kunnen jullie
meegenieten van de kunstwerken.
Groep 4/6: juf Floor, juf Maud en juf Mascha

De gouden weken zijn voorbij! De eerste weken van het schooljaar waarin
we elkaar weer moesten leren kennen, aan elkaar moesten wennen en we
weer een groep hebben moeten vormen. En de gouden weken waren
goed. We hebben een goede start gemaakt en gaan nu volle kracht
vooruit om er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken!
Maandag gaan we gezellig naar de Efteling! Daar hebben we allemaal
reuze veel zin in. Vanaf dinsdag kunnen de bordjes en bestek mee worden
genomen in een plastictas, voor de hutspotmaaltijd op school.
Groep 5: juf Mela en juf Marloes

We zijn al lekker op weg in groep 5! We werken hard maar doen ook veel
gezellige groepsvormende activiteiten om elkaar nog beter te leren
kennen en bespreken we hoe we een fijne groep kunnen zijn.
We oefenen de tafels opnieuw, oefenen veel met klokkijken en bij natuur
hebben we het gehad over dat licht zo belangrijk is in de natuur en hoe
weerkaatsing werkt. Na les 3 zal er een toets zijn. De kinderen krijgen
vooraf een samenvatting van de lessen mee naar huis en kunnen deze
dan nog even goed doorlezen. Fijn als u uw kind hier een beetje bij kan
helpen!
Op vrijdag 1 oktober eten we hutspot in de klas. We
zijn nog op zoek naar een ouder die de halalworstjes
en halaljus wil verzorgen. Laat het even weten als u
daarvoor kunt zorgen.
Vanaf woensdag 29/9 kunnen de kinderen bord/bestek
en beker meenemen. Graag alles voorzien van naam:)
Groep 7: meester Frank

Wat een fijn begin met deze groep 7! We zijn goed gestart met elkaar.
Elke vrijdag gaan we naar de schooltuinen. Dit heeft u vast gemerkt
omdat uw zoon/dochter terugkwam met boontjes, ui of courgette.
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Volgende week vrijdag 1 oktober gaan we naar Minikoraal. Wij zoeken nog
1 ouder die mee wil fietsen om veilig door de stad te kunnen.
Groep 8: juf Joke en juf Laura

Ook in groep 8 zijn we het nieuwe (en laatste) schooljaar goed begonnen!
We hebben besproken wat er in groep 8 allemaal op het programma staat
en waar we het komende jaar aan gaan werken.
Elke week krijgen de kinderen huiswerk mee, zowel leerwerk als
maakwerk. Daarnaast worden nog de toetsen voor aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur opgegeven. In de klas werken we voor deze
vakken met een aantekenschrift. De kinderen krijgen geen
samenvattingen meer mee naar huis, op school bespreken we
verschillende manieren om te leren.
De sfeer in de klas is goed, tussen de lessen door doen we activiteiten om
even te ontspannen en met de hele groep bezig te zijn. Maandag gaan we
naar de Efteling en vrijdag is de minikoraal, dan moeten de kinderen hun
fiets meenemen. Het belooft een mooi jaar te worden!

Wij feliciteren onze jarigen:
SEPTEMBER
4 Himra - groep 5
5 Robin - groep 8
10 Badr - groep 8
10 Rayan -groep 8
15 Gilaisha - groep 4
26 Jayson - groep 6
27 Azra - groep 6
27 Selin - groep 5
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OKTOBER
3 Max - groep 1/2B
4 Ali - groep 1/2A
6 Arash - groep 3
6 Jurriaan - groep 3
15 Ömer - groep 8

Ingekomen post:
Huiswerkbegeleidingstrajecten
Youth force is een organisatie die u op maat zou kunnen ondersteunen bij
huiswerkbegeleiding.
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Voetbal-kennismakingsdagen bij JVC
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