OUDERMEMO
NUMMER 5 - 9 OKTOBER 2020
AGENDA
Datum
Maandag 12 oktober
Maandag 12 oktober
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober

Gebeurtenis
OAC vergadering
MR Vergadering
Herfstvakantie
Alle leerlingen vrij

VANUIT DE DIRECTIE
Wat is de tijd voorbij gevlogen. Het is ineens bijna Herfstvakantie.
Er is heel hard gewerkt. Dat zag ook Saskia. Saskia is een
collega van de Elzen, die het team Petteflet extra komt
ondersteunen. Zij helpt ons bij het inzetten van de Montessori-materialen en kijkt waar we de zelfstandigheid kunnen bevorderen. Natuurlijk blijven we altijd bezig onszelf
en ons onderwijs te ontwikkelen, maar de basis van waaruit we werken is solide en Montessoriaans.
Eén van die dingen die altijd onze aandacht blijven houden is de doorlopende lijn van groep 1 naar groep 8. Deze lijn kunnen we uitbouwen met een peutergroep die 3 november zal starten.
Ook zijn we bezig met het Montessoriaanse Kind Centrum (MKC). Hier zal het Montessoriaanse
gedachtegoed door zowel school als door Kinderstad gedeeld worden. Er wordt al druk gekeken hoe dit concreet vorm moet gaan krijgen. BSO, kinderdagverblijf en school sluiten dan
nog beter op elkaar aan.
Zo belooft het een mooi jaar te worden, ondanks de beperkingen die Corona nog steeds met
zich meebrengt.
Tot slot de mededeling dat de studiedag van vrijdag 13 november, samen met De Elzen, NIET
door kan gaan in verband met de Coronamaatregelen. Kinderen mogen deze dag gewoon
naar school.
Nog een week en dan wensen we iedereen een fijne vakantie toe.
Namens het team
Conny Rijnen

WENDY
Vorige week maandagochtend werden we opgeschrikt door een ziekenauto voor de deur.
Wendy werd opgehaald omdat ze de laatste trede van de trap had gemist en daardoor ten
val kwam.
Wendy mocht gelukkig meteen weer naar huis. Inmiddels gaat het weer goed met haar, er is
niets ernstigs aan de hand. Rust is voor nu nog even belangrijk, maar wij verwachten dat ze er
snel weer zal zijn!
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TIM
Collega Rawie is vader geworden van een zoon genaamd Tim. Wij
wensen hem en zijn vrouw een hele fijne kraamtijd toe!

TROUWEN
Aanstaande zaterdag 10 oktober gaat Fred trouwen. Hij is onze
vaste medewerker van de BSO. Ook geeft hij workshops “Kunst en
cultuur”.
Wij wensen Fred en Fleur een hele fijne dag en veel geluk samen!.

HERFSTWANDELINGEN
De herfst is weer begonnen. Tijd om weer eens een kijkje te nemen in de bossen.
Verschillende groepen hebben een boswandeling gemaakt.
Er is voor iedere leeftijd genoeg te zien en te beleven.

PODIUMKUNSTEN
Vrijdag 2 oktober vond de eerste editie van Podiumkunsten dit
schooljaar plaats.. Helaas konden ouders hierbij niet aanwezig
zijn.
Het werd een gevarieerde middag met liedjes, dansjes, proefjes
en moppen. Er volgen nog meer edities, hopelijk kunnen we
dan wel ouders uitnodigen.
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KUNSTWERK
De afgelopen weken hebben de kinderen samen met Fred van de
BSO gewerkt aan een nieuw kunstwerk.
Na 15 jaar werd het tijd om de kleine schilderijtjes te vervangen
door iets nieuws. In de stijl van Piet Mondriaan hebben de kinderen
ontwerpen gemaakt van hun favoriete plekken binnen de school.
Deze plekken staan per bouw op een paneel.
Buiten deze plekken heeft Fred nog meer verstopt in het kunstwerk.
Zo zijn er 150 kleine vlakken die via een paadje van een poort naar
een uitgang lopen. Deze symboliseren de loopbaan van een kind
van groep 1-2, via groep 3-4 naar groep 5-6 en eindigend bij groep
7-8. Deze 150 vlakken staan voor de 150e geboortedag van Maria
Montessori. Ook zijn er 25 paarse vlakken die ons eigen 25-jarige
jubileum voorstellen.
Carin Zandbergen de algemeen directeur van Xpectprimair mocht
het kunstwerk officieel onthullen.

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek startte dit jaar op woensdag 30 september.
Schrijver Eric van Os kwam vertellen over zijn boeken. Hij las eruit
voor, vertelde hoe een boek schrijven in z’n werk gaat en hij liet ons
lachen om zijn versjes en liedjes.
Het gedichtje met het snoepbanaantje vonden de meeste kinderen
het leukst, of het lekkerst?

VOORLEESSHOW
Vanmiddag sloten we de boekenweek af met een voorleesshow.
Kinderen uit alle groepen lazen een stukje voor. Deze kinderen waren na een klassikale wedstrijd uit de eigen klas gekozen. Zo moedigen we elkaar aan om te oefenen op het
mooi voorlezen van verhalen. Ook maken kinderen kennis
met andere boeken en worden gestimuleerd deze te lezen
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BERICHT UIT DE TAALTUIN
In de Taaltuin werken we aan alle aspecten van de Nederlandse taal en zijn we veel bezig
met bijvoorbeeld woordenschat en de structuur van de Nederlandse taal.
Er zitten momenteel 12 kinderen uit de groepen 3 t/m 6. De kinderen komen 3 keer in de week
2 ½ uur bij elkaar
Hoe werken wij in de Taaltuin?
Wij werken vanuit een thema. Een thema duurt ongeveer 2 weken. Elke keer bespreken wij
één of twee praatplaten die passen bij het thema. De kinderen oefenen ook op de computer de woorden die bij de platen horen. Naast de woorden
van de praatplaten bieden wij ze ook andere woorden
aan die het thema raken. Wij leren de kinderen zoveel mogelijk verschillende woorden. Met deze woorden spelen ze
verschillende spelletjes, maken ze werkboekjes en werkbladen en doen ze puzzels en teken- en knutselopdrachten.
Ook staat er een kijktafel in de klas waarop de kinderen
allerlei voorwerpen en boeken zien die passen bij het thema.
Wij hebben twee thema’s behandeld (‘Kennismaken’ en
‘School’) en zijn nu bezig met het derde thema (Het lichaam) bezig.
Wij besteden ook veel aandacht aan het spreken van de taal. De kinderen leren de juiste
klanken aan de juiste letters koppelen. Ze maken ook woorden met die klanken. Die woorden
spreken ze ook hardop uit. Na vijf klanken krijgen de kinderen een dictee van de woorden om
te zien of ze de klanken ook door elkaar goed kunnen schrijven.
De kinderen leren de structuur van de taal d.m.v. allerlei opdrachten. Zo verzamelen we alle
woorden die als lidwoord ‘het’ hebben op een blad en leren de kinderen hoe ze zinnen moeten maken. Ook hebben we op dit moment veel aandacht voor de relatie tussen bezittelijke
en zelfstandige voornaamwoorden. Bijvoorbeeld: is iemand een hij of een zij? Hoe noem je
het dan als iets van hem of haar is? (zijn boek, haar fiets) Ook leren ze verschillende woordsoorten herkennen en correct gebruiken.
De komende weken gaan wij nog veel meer leuke en leerzame opdrachten doen. Wij zullen
regelmatig een keer iets van ons laten horen in de oudermemo.

MONDKAPJES
Er is een verzoek vanuit de regering om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes.
Het dragen van mondkapjes geldt niet voor kinderen. Wij zullen in het kader van het vertrouwen en het gevoel van veiligheid in het bijzijn van de kinderen geen mondkapje dragen. Op
het schoolplein mag uiteraard wel een mondkapje gedragen worden als u uw kind op komt
halen.

