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Terugblik studiedag 21 oktober
Op de vrijdag voor de vakantie hebben we ons, met het team, verdiept in het technisch leesonderwijs binnen 
de school. Harald Weessies, die ons ook ondersteunt bij het begrijpend lezen, heeft ons meegenomen in de 
laatste inzichten rondom technisch lezen. Wat is belangrijk om tot goed technisch leesonderwijs te komen en 
hoe doen wij het nu? Wat willen we zo houden en wat willen we veranderen? Zijn er ook dingen die we nu 
doen, die eigenlijk niet zo zinvol blijken te zijn en we dus moeten stoppen. Hier hebben we met elkaar veel 
over gesproken en we hebben afspraken gemaakt over hoe we de komende periode aan het werk gaan. 
Ook hebben we in de middag materialen van nieuwe methodes voor technisch lezen bekeken. Hier gaan we 
verschillende dingen van uitproberen om zo een goede keuze te kunnen maken voor welk materiaal we 
willen aanschaffen.
We hebben de studiedag afgesloten met een sportles van juf Rianda. Erg leuk om ook eens op een andere 
manier met elkaar actief te zijn.  

De surprise knutselavond is op donderdag 10 november vanaf 18.30 uur in de hal.
Alle ouders zijn welkom om te helpen. Opgeven kan bij Caroline, via Parro of de klassenleerkracht.
Kinderen die hulp nodig hebben bij de surprise, mogen ook komen.
We streven er naar om 20.00 uur klaar te zijn.

Surprise avond 10 november



Op donderdag 20 oktober stond om 13.45 uur de deur open om in de school te komen kijken. In iedere klas 
stonden de werkjes die gemaakt/gedaan zijn in het thema van de Kinderboekenweek GI-GA-GROEN. 
Gezellig dat jullie kwamen kijken!

Tentoonstelling KinderBoekenWeek

Opvoeden doen we samen 
In ieder gezin zit het wel eens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, 
door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met 
tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat worden verlicht en krijgen de kinderen wat extra aandacht. 
Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan 
een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan 
de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af 
en toe in het weekend komt logeren. Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist 
zou willen bieden? Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? Neem gerust eens 
vrijblijvend contact op met Froukje van Haut, coördinator in de Neder-Betuwe froukje@buurtgezinnen.nl / 
0622961694 of neem een kijkje op www.buurtgezinnen.nl
Zie ook bijlage 1.



Bosbezoek groep 1 t/m 4
Voor het thema herfst en als afsluiting van de kinderboekenweek zijn wij op woensdag 19 oktober naar het 
bos geweest. Wat een heerlijke dag hadden we uitgekozen. Het was fris, maar wel lekker zonnig. In het 
bos hebben alle groepjes lekker rondgestruind. Ze hadden een bingokaart waarop allerlei dingen die ze 
tegenkwamen, konden afstrepen. Maar elk groepje had ook een eierdoos met daarop verschillende spullen 
die ze in het bos zouden kunnen vinden, zodat ze deze spullen konden meenemen. Ook werd er met 
spiegeltjes en vergrootglazen volop gekeken naar alle paddenstoelen die er waren. Sommige groepjes 
hebben ook heel hard gewerkt aan een kunstwerk van 
verschillende natuurlijke materialen. 
Na de pauze, waarin we lekker gepicknickt hebben, 
hebben we met z’n allen ‘Annemaria Koekoek’ gedaan, 
wat konden de kinderen goed stilstaan zeg!
Het was een erg leuke ochtend. 

Alle rijders, hartelijk bedankt! Zonder jullie kunnen 
we zo’n leuk uitje niet realiseren.

Bezoek aan de Batterijen groep 5-6
Groep 5 en 6 zijn voor de beroepenpromotie naar de Batterijen geweest. 
De batterijen is een boomkwekerij. Er groeien veel soorten bomen. 
Wij hebben daar veel gezien en geleerd, zoals: 

- Aan de rondjes in de boomstam zie je hoe oud de boom is.
- Hoe je een boom moet planten: gat graven, zaadje erin, dicht graven en water geven.
- We hebben een vijg en maggiplant mogen proeven.
- Ze hebben veel soorten machines en stoeltjes om het werk makkelijk te maken. 

En we hebben een mooie tas gekregen met een beker, notitieboekje en een pen.
Het was ontzettend leerzaam!



Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 8 november Lootjes trekken groep 5 t/m 8
● 10 november Surprise avond
● 18 november Podium groep 5-8

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 november.

In de vakantie is er hard gewerkt om de deuren en 
kozijnen op te frissen. Het resultaat mag er zijn:


