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Algemeen
TRAKTATIES
De traktaties van de kinderen voor verjaardagen hoeven niet meer verpakt te zijn.

STUDIEDAG 8 OKTOBER
Tijdens de studiedag van 8 oktober zijn we bezig geweest met ons Daltononderwijs. Het
portfolio is uitgebreid, er komt een portfolio
voor groep 1-2, het werken met de ik-doelen is
verder ontwikkeld. Op 3 november (studiedag)
gaan we als school naar het Daltoncongres.
We geven daar zelf 2 workshops over het Daltononderwijs op de Schoener en iedere leerkracht woont een andere workshop bij:
o.a. thematisch werken / Dalton , balans in vrijheid en verantwoordelijkheid / creëren en leren
in de praktijk.

JUF FAY
Na de herfstvakantie komt juf Fay met Ronja op
bezoek. We zullen Ronja dan heerlijk overladen
met cadeautjes.

OUDERAVOND
Op 27 januari verzorgen we een schoolinformatie-markt waar te zien is hoe ons onderwijs eruit ziet in de diverse groepen. Samen met uw
kind kunt u bij alle kraampjes een kijkje nemen.
De “markt” begint om 14.00 uur. U krijgt hierover nog meer informatie.
OUDERS IN SCHOOL
De maatregelen rondom Corona zijn inmiddels versoepeld. We zijn blij om te laten weten dat ouders
weer in school mogen komen. Tijdens de strengere
regels hebben we wel gemerkt dat het beginnen,
zonder ouders, erg prettig is voor de kinderen.
Dit willen we dan ook zo houden. Dit betekent dat
bij het brengen van de kinderen het afscheid buiten
bij blijft. Regelmatig zult u via Parro uitgenodigd
worden door de leerkrachten om een kijkje in de
klas te nemen. Dit zal o.a. bij een afsluiting van een
project zijn of een afsluiting van een activiteit. Dit
kan voor schooltijd of na schooltijd zijn. Voor dringende zaken of een gesprek kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

onderbouw

Onderbouw herfst
Samen puzzelen

Voorleesconsulente Cherinda

De inloop

START SCHOOLJAAR
We hebben een fijne start gehad dit schooljaar. Wat een gezellig clubje hebben we!
De eerste weken hebben we de nieuwe kinderen leren kennen, klassenregels opgesteld, verjaardagskalenders gemaakt om de klas extra gezellig te maken, middels
o.a. de Kanjertraining een begin gemaakt met het neerzetten van een fijn pedagogisch klimaat en lekker met elkaar gewerkt en gespeeld.

SAMENWERKING MET DE PEUTERGROEP
Sinds dit schooljaar gaan we inzetten op een actievere samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroep. Dit om de drempel
naar school te verlagen, we heel veel van en met elkaar kunnen
leren en het ontzettend gezellig is! Zo zijn de peuters de afgelopen
periode wekelijks komen spelen bij ons in de hoeken en eten we
regelmatig onze fruithap samen op. Buiten spelen doen we op alle
dagen dat de peutergroep open is samen.

HERFSTWANDELING
Als de herfst is gekomen en de regen
heel hard plenst.. Dan gaan we tussen de buien door een herfstwandeling maken! In het park naast de
school vonden we kastanjes en walnoten, hmmm! Met een notenkraker
konden we de walnoten kraken en
proeven: ‘Best wel lekker, juf!’

THEMA: WORDEN WAT JE WIL
Worden wat je wil is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek duurt maar t/m 17 oktober, maar omdat wij
nog lang niet uitgespeeld en uitgeleerd zijn plakken wij er na de
herfstvakantie nog twee weken aan vast. Mochten de papa’s en
mama’s dus nog iets over hun beroep willen komen vertellen dan
zijn ze nog van harte welkom!

VOORLEESCONSULENT
Sinds dit schooljaar komt er iedere
twee weken een Voorleesconsulent
van de bibliotheek Oosterschelde
langs om lekker met ons te lezen en
allerlei kijk- en luisterspelletjes te
doen. Tijdens de kennismakingsles
hebben we de peuters en kleuters
samengevoegd en dit zullen we ook
in de toekomst blijven doen. Daarnaast helpt Cherinda ons met het opschonen van de school collectie en
het nog aantrekkelijker maken van
de lees-schrijfhoek.

THEMA: HET KLEURENMONSTER
Tijdens dit thema ligt de nadruk op kleuren en emoties. Hoe voel jij
je vandaag? Hoe komt dat? Wat kunnen we doen om jou beter te
laten voelen? Dit zijn belangrijke vragen als je het hele jaar met elkaar in een klas zit. In de themahoek kunnen we ons verkleden als
kleurenmonster en tijdens de matrix knutselen we kleurenmonsters. We leren o.a. een doosje om te plakken en muizentrappetjes
te vouwen. We spelen het verhaal uit het boek na en ‘schrijven’
briefjes aan elkaar. Kunnen we al synchroon tellen en getalsymbolen herkennen/benoemen? We leren het versje: Op m’n lippen
groeit een zoen en ‘tekenen’ op elkaars rug, oeh, dat kriebelt!

EVEN VOORSTELLEN
Hallo, ik ben Sem van der linden, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Scharendijke. Ik kom hier in Brouwershaven stage lopen, omdat ik de opleiding kindprofessional doe. Ik ben een 1e jaars stagiaire dus doe dit voor
het eerst. Ik ben er elke donderdag en vrijdag en ik heb er super veel zin in!

VETERS STRIKKEN
Op school leren de kinderen veters strikken. Wel zo handig als je stoere veterschoenen wilt dragen, toch?! Als
het lukt, krijgen ze een veterstrikdiploma! Willen jullie thuis ook blijven oefenen?
Namens de kinderen (én juffen/meesters ;-)) alvast bedankt!

Opening Kinderboekenweek / veters strikken / het politiebureau

middenbouw
START SCHOOLJAAR
Na een natte zomervakantie zijn we in september begonnen aan het nieuwe
schooljaar. In de klas zijn veel nieuwe gezichten, maar inmiddels kennen we elkaar
al goed en vormen we een leuke klas. We hebben regels met elkaar afgesproken,
waar we ons al bijna helemaal aan houden. Ook is er een verjaardagskalender gemaakt, zodat we elke verjaardag kunnen vieren.

SAMENWERKING MET DE ONDER- EN DE BOVENBOUW

VOGELTJES

Dit jaar zitten we met groep 3, 4 en 5 in de klas. Dat is
natuurlijk heel gezellig, maar soms kunnen we wat extra
hulp gebruiken. Gelukkig is meester Sven, juf Karin en juf
Bianca er voor extra begeleiding. Dat is niet het enige.
Op dinsdag- en donderdagochtend gaan de leerlingen
van groep 3 altijd tutorlezen met de kinderen van de bovenbouw. Elke middag gaan de kinderen van groep 3
naar de onderbouw. Soms voor een schrijfles, maar altijd
om nog even te spelen.

De kinderen hebben prachtige vogeltjes gekleid en geverfd. Deze komen voor de
herfstvakantie mee naar huis!

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek is woensdag 6 oktober van
start gegaan. Het thema is ‘worden wat je wil’ en
dat spreekt de kinderen erg aan. Als opening hebben we met de hele school het lied en het dansje
geoefend. Dit doen we tussendoor ook nog regelmatig met de klas. Een politie en boef kwamen
de klas in. Sommige kinderen vonden dit best
spannend. De boef had boeken voor ons gestolen, gelukkig mochten we ze houden van de
agent.
Een voorleesconsulent van de bibliotheek Oosterschelde kwam langs met een kennismakingsles in
het thema van de Kinderboekenweek. Zij zal dit
schooljaar vaker langskomen om de kinderen te
enthousiasmeren voor het lezen.
Inmiddels hebben de kinderen op een groot karton kunnen knutselen wat ze later willen worden.
De Kinderboekenweek zal duren tot 17 oktober.

bovenbouw
KINDERBOEKENWEEK
De afgelopen weken is er voorgelezen uit het bekroonde kinderboek Lampje. Lampje is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte
Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster
woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland dat nog net
vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van de
vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond,
waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral over
dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht.

KINDERBOEKENWEEK: DE SCHOENER VOORLEESWEDSTRIJD
Wat hebben we genoten van de voorleesverhalen van: TJ, Lucan, Lenny, Yalou, Sanne en Silke!
De gekozen verhalen waren heel divers: van De Grijze Jager tot een verhaal van Roald Dahl. Op
deze, voor de voorlezende kinderen, best wel een beetje spannende dag kwam het allemaal
voorbij. Onder toeziend oog van een vakkundige jury, bestaande uit Ricky, Sem K en Sem J, Levi,
Mats en ondergetekende werd er gelet op vele zaken. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van de
juiste nadruk/klemtoon, of het stemgebruik past bij het verhaal, het toepassen van de juiste
tempowisselingen en de keuze van het fragment. Er moest uiteindelijk een rekenmachine aan te
pas komen om van alle gegeven cijfers te komen te een gemiddelde. De jury vond dat alle kinderen het super goed hadden gedaan! Ze verdienden dan ook een groot applaus. Daarnaast
kwamen we qua punten uit op een 1e en 2e plaats: Silke en Sanne. Van harte gefeliciteerd meiden. Jullie foto is toegevoegd aan de “Hall of Fame” die in de centrale hal van de school hangt.
En als beloning voor jullie behaalde resultaat, mochten jullie de peuters, de onder– en de middenbouw voorlezen. Hoe leuk is dat!?

KNUTSELEN MAAR!
Vuurtorens behorend bij het kinderboek “Lampje”.

FAQTA: JAGERS WORDEN BOEREN
Het eerste thema van het jaar “Jagers worden boeren” stond in het teken
van dino’s, de ijstijd, Ötzi, hooggebergten, bekervolkeren, hunebedden,
prehistorische kunst en natuurvolkeren.

FAQTA TALENT: PROGRAMMEREN
De kinderen hebben de afgelopen weken gewerkt in het programma
Scratch: Scratch is een online programmeer omgeving. Kinderen kunnen
Scratch gebruiken om hun eigen interactieve verhalen, animaties en spellen te coderen. Ondertussen leren ze creatief te denken, systematisch te
redeneren en samen te werken, essentiële vaardigheden voor iedereen.
Het spreekt voor zich dat de programmeerlessen favoriet zijn bij elke bovenbouwklas en nu onze groep 678 de weg een beetje kan vinden binnen
het programma, zal Scratch een vast onderdeel worden van de PERIODETAAK.

FEEST!
De 2 winnaars van de Schoener Voorleeswedstrijd in
actie tijdens het voorlezen aan de peuters.

