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Beste Ouders/Verzorgers en leerlingen,
Deze weken staan op school in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Reis mee’.
Een aantal groepen zijn in het Eemhuis op bezoek geweest bij een schrijver. Ook zijn deze weken de
voorrondes voor de voorleeswedstrijd! Op de thee en tentoonstelling, aankomende donderdag 10
oktober, kunt u in iedere groep zien, wat er aan de Kinderboekenweek is gedaan. Ook kunt u dan
andere werkjes van uw kind bekijken. In de school zijn ook een aantal leuke activiteiten te doen. U
komt toch ook?
Een nieuw logo
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuw logo voor onze school. We kunnen niet wachten om
dit met u te delen! Op woensdag 30 oktober nodigen we u dan ook graag uit bij de onthulling van het
nieuwe logo. Om 08.30 u bent u van harte welkom. We verzamelen dan voor de school in de Van
Almondestraat.
Start schooljaar bij de Sterren
Bij de Sterren zijn de eerste weken van het schooljaar voorbij
gevlogen!
In de eerste weken was een groot onderdeel dat we elkaar
wat beter leren kennen, veel kinderen kenden elkaar al en
dat is natuurlijk extra leuk. Maar nog niet alle kinderen uit de
klas hadden dit. We hebben daarom veel spelletjes en leuke
Kanjertraining oefeningen gedaan om elkaar beter te leren
kennen.
Omdat we nu in de bovenbouw zitten doen we andere
dingen dan in de onderbouw en dit is soms extra leuk. We
zijn nu natuurlijk ook bezig met de Kinderboekenweek en wij
mogen nu meedoen met de voorleeswedstrijd. De kinderen
houden daarom nu voor rondes in de klas. We hebben veel
verschillende vakken zoals Taal Actief, Station Zuid,
Nieuwsbegrip maar ook geschiedenis en aardrijkskunde. Bij
geschiedenis zijn we bezig met het thema jagers en boeren,
dit is voor veel kinderen helemaal nieuw en dus erg leuk!
We zijn niet alleen bezig met taal, rekenen en lezen. We
hebben natuurlijk ook een start gemaakt met het vak
tekenen. De leerlingen hebben bijvoorbeeld een wild dier of
een natuurlandschap afgemaakt (zie foto’s).
Meester Marcel is bij ons op vrijdag in de klas en hij gaat met ons ’s middags vaak aan de slag met de
laptops, dit is tegenwoordig erg belangrijk maar natuurlijk ook erg leuk.
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Toen we het met alle leerlingen hadden over waar zij het meeste zin in hadden dit schooljaar, kwam er
een unaniem antwoord: het schoolreisje!
We gaan er een mooi jaar van maken.

Nieuws van de Keien.
We zijn dit schooljaar fijn gestart! We zijn een gezellige groep met 13 kinderen en twee juffen. We
kunnen heel hard werken en dan is er soms tijd over om aan het einde van de dag een extra spelletje te
kunnen spelen of even iets voor onszelf te kiezen. We hebben de eerste weken veel
kennismakingsspelletjes en oefeningen gedaan om elkaar beter te leren kennen. We hebben
‘handtekeningen’ gemaakt, we moesten onze hand omtrekken en op iedere vinger het antwoord
schrijven op de volgende vragen:
Waar ben je trots op? Waar ben je goed in? Waar wil je een keer naar toe? Wat doe je graag na
schooltijd? Wat wil je later worden?
Toen iedereen klaar was mochten we naar elkaars ‘handtekening’ kijken en raden van wie de tekening
was. Dat was leuk om te doen en we leerden elkaar ook weer beter kennen!
Tijdens de spelling les gingen we een keer een hele andere les doen! Dat was ook leuk. We moesten
goed na denken welke klank geschreven moest worden en toen moesten we het vakje de juiste kleur
geven. Er ontstonden mooie raket kleurplaten!
We hebben ook zelf papier gemaakt. Dat was best een klusje, vraag de kinderen er maar eens naar!
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En nu zijn we druk bezig met de Kinderboekenweek! Het thema is “Reis mee” en door het zelf lezen en
voorlezen gaan we steeds op ‘reis’ naar een andere plek! We zijn al in Amerika, Afrika, de ruimte, de
woestijn… geweest. We vinden het leuk om door te lezen ook veel te leren over plekken op de wereld.
Kortom bij de Keien wordt hard gewerkt en veel gedaan!
Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we weer heel veel jarigen:
Di 8 oktober
Ma 14 oktober
Di 15 oktober
Vr 25 oktober
Zo 27 oktober

Bo (11 jaar) - Spoorzoekers
Amira (7 jaar) - Spetters
Juf Veronica - (62 jaar)
Elvira (11 jaar) - Sterren
Firdaous (8 jaar) - Bikkels
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Belangrijke data
Donderdag 10 oktober
Maandag 21 oktober t/m
Vrijdag 25 oktober
Donderdag 7 november

Thee en tentoonstelling
Herfstvakantie
Presentatie voor ouders van de schoolverlaters
(uitnodiging volgt nog)
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