NIEUWSBRIEF
Agenda
4 t/m 12 oktober
9 oktober
22 t/m 26 oktober
30 oktober
31 oktober
2 november
7 november
15, 22 november
15, 22, 29 november
15, 20 november
5 december
6 december
20 december
21 december
22 december t/m 7 januari

oktober 2018

Kinderboekenweek
Uitreiking mediatoren diploma 14.00 uur
herfstvakantie
Opening thema ‘Feesten’
Groep 5 en 8 excursie Catharijne convent, Utrecht
Groep 6 en 7 excursie Catharijne convent, Utrecht
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Groep 1/2 theaterles
Groep 4 muziekles BSCO
Oudergesprekken (zonder rapport)
Sinterklaasfeest
Studiedag (alle leerlingen vrij)
18.00-19.30 uur afsluiting “Feesten” (maaltijd)
Alle leerlingen tot 12 uur school
Kerstvakantie

Afsluiting thema “Helden”
Afgelopen vrijdag heeft u van uw kind een
uitnodiging gekregen om de afsluiting van het
thema “Helden” bij te wonen. In de klassen
zullen van 12.45–13.45 uur kunt allerlei
activiteiten bijwonen en dingen kunnen
bewonderen waar uw kind mee bezig is
geweest. Na de afsluiting komen de kinderen
terug in de klas en kunt u het WAUW-boek
invullen. Hierin kunt u beschrijven wat u het
wauw-gevoel heeft gegeven. De kinderen
krijgen deze complimenten natuurlijk ook te
lezen.
Openings- en sluitingsdata thematisch werken
We openen en sluiten elk thema met de hele
school. Het zou leuk zijn als u hierbij aanwezig
kunt zijn. De volgende data hebben wij
inmiddels vast gelegd:

Thema 3:
Opening: 8 januari 8.30 uur
Sluiting: 15 februari 12.45-13.45 uur
Thema 4:
Opening: 4 maart 8.30 uur
Sluiting: 11 april 12.45-13.45 uur
Thema 5:
Opening: 15 mei 8.30 uur
Sluiting: 3 juli 12.45-13.45 uur
Gevraagd!
Voor het thema “Feesten” zijn we op zoek naar
attributen om de school mee te versieren, we
denken dan bijvoorbeeld aan allerlei lampjes,
kleding, enz.

Thema 2:
Opening: 30 oktober 8.30 uur
Sluiting: 20 december 18.00-19.30 uur
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Even voorstellen
Mijn naam is Noah Stam en
ik ben een vierdejaars
student aan de Pabo. Ik
studeer aan de Hogeschool
Utrecht in de Uithof. Vanaf 8
oktober zal ik als stagiair op
maandag en dinsdag in
groep 7 aanwezig zijn.
Daarnaast volg ik de minor
‘Verhalend vertellen en jeugdliteratuur’.
Hiervoor doe ik onderzoek naar inzet van
jeugdliteratuur in de klas en verscherp ik mijn
vaardigheden als verhalenverteller.
Ik vind het belangrijk om talenten in kinderen
te vinden en deze volledig te benutten.
Kinderen zich bewust van hun talenten te laten
worden, geeft voldoening en ruimte tot
groeimogelijkheid.
Naast mijn studie ben ik in het weekend actief
met mijn bijbaan en besteed ik mijn vrije tijd
met het lezen van boeken.
Ik kijk ernaar uit om veel te leren in groep 7!
3D printer
De 3D printer is klaar en hij werkt! Vlak voor de
zomervakantie hebben de kinderen de bouw
van groep 7 de 3D printer afgerond. Remco
Lieftink van de organisatie 3D kanjers is op
school geweest om hem te controleren. Er
waren een aantal dingen niet helemaal goed
gegaan, maar die heeft Remco hersteld.
We willen Sylvia van Hussen, Esther Koggel en
Sandra Winkel heel erg bedanken voor de
begeleiden van het bouwproces.
Opvoedcafé
Op donderdag 1 november is er weer een
bijeenkomst van het opvoedcafé en is bedoeld
voor alle ouders uit de wijk. Het thema is die
ochtend
“feeststress”.
Kinderfeestjes,
verjaardagen, Kerstmis, Sinterklaas,..! een
feest of juist niet? Vaak levert het ook hoop
stress op. U kunt hierover mee praten en
handige tips ontvangen. Vanaf 8.30 uur is de
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inloop met koffie en thee en van 8.45 – 9.45
uur komt het thema per sprake. Mocht u nog
vragen hebben kunt u ze mailen naar
hdewit@ggdgelderlandzuid.nl
hvanerp@stmr.nl
Kinderen zijn betrokken
Kidzreporterz
De kidzreporterz zijn dit jaar Gwynn en Marijn
uit groep 6, Benthe en Aya uit groep 7 en Thom
en Ise uit groep 8. Zij zullen verslag brengen
over alle activiteiten die De Kaardebol
organiseert, maar ook over activiteiten die in
de buurt plaatsvinden. Gwynn is afgelopen
zaterdag
op
bezoek
geweest bij de Nationale
Seniorendag. Zij werd
daarvoor uitgenodigd om
ouderen te interviewen. Dit
verslag en meer vindt u
straks in onze glossy
Kaardebol. no 2 die in
januari 2019 bij de drukker
ligt.
Kinderraad
De kinderraad is dit jaar weer bij elkaar
geweest. De leerlingen van groep 5 hebben
vorig jaar kunnen solliciteren voor de
kinderraad. De kinderraad heeft inmiddels de
brieven goed bekeken en met z’n allen
besloten dat Katja en Maja zitting gaan nemen
in de kinderraad. Katja en Maja veel succes en
plezier!
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