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Panelavond
digitaal portfolio

Vanavond, 8 oktober is er een brainstormavond over het digitaal portfolio.
We zouden het fijn vinden als u mee komt denken over de toekomst van het
portfolio op De Klink. De koffie/thee staat om 19.30 u voor u klaar. Om
20.00 u beginnen we en van 19.30 is er de algemene jaarvergadering van de
ouderraad. Hier bent u ook van harte voor uitgenodigd.
U bent van harte welkom!
Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek geopend. Het thema
was: vriendschap. De leerkrachten hadden een viering georganiseerd waarbij
we allereerst gedanst hebben op het lied van Kinderen voor kinderen: kom
erbij. Daarna hebben we een quiz gedaan waarbij de kinderen de juiste
boekfiguren aan elkaar moesten koppelen. Er zijn namelijk veel
vriendschappen onder boekfiguren. Denk maar aan: Geronimo en Thea
Stilton – Woezel en Pip – Spekkie en Sproet enzovoorts. Na deze quiz las juf
Thea (Koolen) van de bibliotheek ons een gedicht voor ‘’Tempeest’’. Ook al
spraken we niet dezelfde taal als de hoofdpersoon toch konden we samen
ontcijferen dat de hoofdpersoon graag vriendjes wilde worden met iemand.
Na het gedicht heeft Thea aan iedere klas boeken uitgereikt en zijn we terug
naar de klas gegaan. Daar hadden we nog een leuke activiteit die te maken
had met de Kinderboekenweek.

Jantje Beton

Wat is er hard gewerkt tijdens de Jantje Beton actieperiode. Er zijn zelfs
kinderen die een tweede boekje hebben opgehaald! Volgens de telling die we
op school hebben gedaan zijn er rond de 700 lootjes verkocht, super goed!
Tijdens de viering van komende vrijdag mag de beste verkoper van iedere
stamgroep even op het podium.
Lotenkopers hebben Jantje Beton gemachtigd om het aankoopbedrag
eenmalig af te schrijven in de periode oktober-november 2018. Op het
bankafschrift van die afschrijving staan de lotnummer(s).
Op 28 november worden de winnende lotnummers bekend gemaakt. Op
www.jantjebeton.nl/lot kunnen deelnemers zien of ze een prijs hebben
gewonnen met een lot. De prijswinnaars ontvangen hun prijs automatisch via
de post thuis.
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De boekjes zijn opgestuurd naar Jantje Beton. In december is het definitieve
aantal verkochte lootjes bekend. Met de helft van de opbrengst worden
projecten van Jantje beton ondersteund. De andere helft kan de school
besteden aan het schoolplein en buitenactiviteiten. Hierover wordt in de
klassen en met de leerlingenraad nagedacht.
Wist u dat…?
Wij komende vrijdag 12 oktober om 11.30 u. met beide groepen mogen
optreden tijdens de viering. We willen graag om 10.30 u. starten met het
voorbereiden op de modeshow van de kinderen. Alle kinderen moeten
hiervoor zelf spulletjes meenemen. De kinderen kunnen zo met hun
mooie kapsel naar huis. Denk aan haarspeldjes, elastiekjes, een leuke
haarband, een sjaaltje, stropdas of andere leuke accessoires. Het is niet de
bedoeling dat de kinderen zich helemaal omkleden. Het gaat vooral om
de kapsels en enkele kleine accessoires. Gel en haarlak is beschikbaar op
school.
Er al enkele ouders zich hebben opgegeven om vrijdag te helpen met het
maken van kapsels, erg fijn! We zouden graag om 10.30 u. beginnen
met het klaarmaken van de kinderen zodat we op tijd klaar zijn.
De viering dit keer voor groep 1-2 maar 20 minuten duurt. Na onze
optredens bent u welkom in de groepen om te komen kijken naar
wat we allemaal hebben gedaan en geleerd tijdens dit thema.
Thema kapper sluiten we met deze viering af. Na de vakantie hebben wij een
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week waarin we aandacht besteden aan herfst en de kermis. Ook ruimen we
dan samen met de kinderen de spullen van het thema kapsalon pas op.
Wist u dat….?
Afgelopen week kokkie bij ons in de klas was? Kokkie wilde graag bij een
restaurant gaan werken maar er was nergens een baan voor kokkie. We
hebben kokkie aangeboden om een restaurant in onze klas te maken zodat
kokkie toch lekker kan koken. (zie foto)

We gestart zijn met ons thema ‘’restaurant’’. We hebben een restaurant
ingericht in het lokaal. Er worden hier daar nog spullen meegebracht.
Hartstikke leuk om te zien dat iedereen zo betrokken is!

We samen een recept hebben gemaakt over vriendschap (thema
Kinderboekenweek). Het recept hangt op in de kring (foto)

We tijdens de SEO-kringen op vrijdag druk bezig zijn geweest met het
visueel maken van de dingen die al goed gaan in de klas/kring en de dingen

waar we nog aan kunnen werken? Dit evalueren iedere vrijdag! We hopen
dat we de doelen van het oranje blaadje mogen verhangen naar het blauwe
vel.

Belangrijk: Alle kinderen van groep 3 vrijdag een snelhechter met de
weekteksten die we iedere week oefenen en woordrijtjes mee naar huis
krijgen om thuis mee te oefenen? Na de herfstvakantie gaan we leestoetsen
afnemen dus het is belangrijk dat er in de vakantie iedere dag gelezen wordt
zodat het lezen bijgehouden wordt.
Tip: oefen dagelijks het lezen van een tekst (kies er eentje uit die in de
snelhechter zit) en oefen daarbij het lezen van woordrijtjes (dan kun je zien
of de klankjes geautomatiseerd zijn/ herkend worden).
Belangrijk: Ook groep 4 wordt na de herfstvakantie getoetst op het lezen.
(AVI/DMT). Oefen thuis met uw kind dagelijks het lezen door middel van
boekjes, ook al is het vakantie!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
15t/m 21 oktober
Herfstvakantie
24 oktober
Werkgroep educatief partnerschap (14.00-15.30)
30 oktober
MR Ell (19.30-21.30)
Er was iets fout gegaan met de jarigen van afgelopen week. Bij deze alsnog de jarigen!
Hieperdepiep….. Afgelopen week was er jarig ……
3 oktober
Sjir (5 jaar)
Groep 2B
4 oktober
Joeri (11 jaar)
Groep 7
Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
12 oktober
Jessey (8 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’
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