Nr: 12 Datum: 12 november 2018
Afscheid
Judith
Pinxten

Judith Pinxten is al jaren het betrouwbare gezicht van Hoera voor vele ouders en
kinderen. Ze is al vanaf 1993 werkzaam binnen de kinderopvang. Na jarenlang
met veel plezier en tomeloze inzet gewerkt te hebben, breekt er voor haar een
nieuwe fase in haar leven aan. Dit houdt in dat haar laatste werkdag op
donderdag 15 november 2018 zal zijn. Daarna gaat ze volop van haar pensioen
genieten.
Ouders en kinderen hebben de gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 13
november tussen 17.00 en 18.00 uur
En op donderdag 15 november tussen 11.15 en 12.00 uur.
Wij willen haar erg bedanken voor het fijne samenwerken de afgelopen 33 jaar!

Schoolreis
2019

De werkgroep schoolreis ( Jacqueline, Alexandra, Sanne en Trudie) heeft hard
gewerkt en kan al mededelen dat we op 23 mei 2019 op schoolreis gaan. De
onderbouw gaat naar Kinderstad Heerlen, de bovenbouw gaat naar Technopolis in
Mechelen. De kosten voor de schoolreis zullen rond de 15 euro bedragen. Alvast
een bedankje aan de ouderraad voor het meedenken en de financiële steun.
Alvast een kijkje nemen?
https://www.kinderstad.nl/
https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/
Wij hebben er heel veel zin in!

Sinterklaas

Beste ouders/ verzorgers,
Zondag 18 november komt Sinterklaas weer een bezoekje brengen aan Grathem.
Wij als werkgroep zijn uiteraard weer op zoek naar een dansje kunstje liedje van
jullie zoon of dochter. Voor opgave mag u een mail sturen naar:
Rjnv783@kpnmail.nl
De kinderen hebben ook een kleurplaat ontvangen, hiermee maken ze kans op
een leuke prijs. Vermeld wel even je naam en in welke groep je zit.
Tot zondag 18 november.
Groetjes Werkgroep Jeugd Grathem

Groep 1-2

Wist u dat…
Er wormpjes zijn geconstateerd in groep 1-2a. Dit is besmettelijk dus
houd dit bij uw kind even in de gaten.
De doktershoek op de gang al vorm heeft gekregen. Vandaag zijn we begonnen
met erin spelen. Hartelijk dank voor het meegeven van alle spullen.
Er deze week afscheid wordt genomen van onze collega van de peuterspeelzaal,
Judith Pinxten. Wij willen haar erg bedanken voor het fijne samenwerken de
afgelopen 33 jaar!
We de afgelopen week zijn gestart met onze ‘welkom poster’. De kinderen mogen
bij binnenkomst kiezen hoe ze de leerkracht willen begroeten en hoe de
leerkracht hun begroet. Zo krijgt ieder kind iedere ochtend even persoonlijke
aandacht.

Wij ook bij de kleuters werken met een weektaak? Dit geeft ons als leerkracht
ruimte om taken af te stemmen op niveau en interesses van kinderen. Het
stimuleert zelfsturing en zelf verantwoordelijkheid. Kinderen leren dat ze niet
altijd zelf hun werk mogen kiezen. Echter zijn de kinderen er wel vrij in op welk
moment ze het werk willen doen. Dit stimuleert de kinderen om zelf te plannen.
De weektaak is een afwisseling van werken in een spelhoek,
ontwikkelingsmaterialen en werkjes binnen het thema. Taal, spel, rekenen en
expressie worden hierdoor afgewisseld. Als de kinderen een werkje doen mogen
ze een kruisje zetten.
Veel kinderen vinden het leuk als u tijdens de inloop met hen naar de weektaak
kijkt. Wat zijn de werkjes van deze week? Wat is er al gedaan en wat moet nog
gebeuren? De kinderen zijn trots als ze een kruisje hebben mogen zetten. Dit
willen ze graag aan u laten zien!
De kijkbladen weer mee zijn gegaan. Het is de bedoeling dat u over uw kind
invult. Indien er bijzonderheden zijn kan dit tijdens een gesprek besproken
worden.
Groep 3-4

Wist u dat?
-Wij in groep 3 bezig zijn met de herfstsignalering? Dit is de eerste ‘’leestoets’’
die we bij de kinderen afnemen. Aankomende staan er gesprekken gepland
waarin we deze herfstsignalering zullen bespreken.
-groep 3 verder gaat met het leren van nieuwe klankjes? We herhalen deze week
de b van bol. En leren deze week de ij van ijs. Vanaf volgende week zullen de
nieuwe klankjes in het teken staan van het thema Sinterklaas.
-groep 4 flink aan het oefenen is met de spellingsregel ‘’laatste letter t of d?’’ We
hebben geleerd dat je door het woord langer te maken erachter kunt komen of
het een t of d moet zijn. Bijvoorbeeld: kat want katten en baard want baarden.
Wij aankomende woensdag starten met de rekentoets van blok 2? We hebben
hard geoefend en zijn er helemaal klaar voor.
Jullie als ouders de kijkbladen mee naar huis krijgen om in te vullen? We zien het
kijkblad graag zo snel mogelijk terug. 

Bovenbouw

Heeft u de kunstwerken in De Klink al gezien? Ons museum breidt zich elke dag
uit. Kom gauw kijken!
Jullie als ouders krijgen de kijkbladen mee naar huis om in te vullen. We zien het
kijkblad graag zo snel mogelijk terug. 

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
12 november
Kijkbladen ouders mee naar huis
12 november t/m 16
Kijkbladen invullen door ouders
november
6 december
Sinterklaas vrij

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
18 november
Raf (5 jaar)
We wensen deze jarige een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

Groep 1A

