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Van de directie

Agenda

Sportcarrousel

Vr. 23 september

Groep 5 t/m 8 BachfesDit jaar draaien wij mee met de sportcarrousel. De sportcarrousel is betival
doeld om basisschoolleerlingen in beweging te brengen. Tijdens de
sportcarrousel maken ze gratis kennis met sportverenigingen die sportac- Di. 27 september
tiviteiten aanbieden.
Informatie avond over
kinderen met een ontDe sportcarrousel is een initiatief van 'Sport & Cultuur in de buurt' van
wikkelingsvoorsprong
Servanda Stichting Welzijn, de sportverenigingen van HardinxveldGiessendam en de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Do. 29 september
De sportcarrousel vindt dit jaar plaats van maandag 19 september 2016
Groep 5/6 Bibliotheek
tot en met vrijdag 14 oktober 2016. Voor onze locatie betekent dit dat de
bezoek
kinderen van de groepen 3 t/m 8 tijdens de gymles op 27 september
vanuit een vereniging les krijgen. Groep 3/4 krijgt dan een volleybaltraining, de groepen 5/6 en 7/8 krijgen les in tafeltennis. Op 4 oktober krijgen de groepen 5/6 en 7/8
een volleybaltraining.
Hieronder staat het naschoolse programma van de sportcarrousel voor 2016.
Het programma vindt plaats van week 38 t/m week 41.
Jiu-jutsi: Budoclub try it out
 Maandag 16:45 - 17:45 (Appelgaard)
 Woensdag 15:00 - 16:00 (Het Dok)
 Donderdag 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 (Het Dok)
 Zaterdag 10:00 - 11:00 / 12:00 - 13:00 (Het Dok)
Let op! Voor de Jiu-jutsi-lessen geldt dat er maximaal 20 kinderen per les meedoen.
Tafeltennis: TTV-Drivers
 Maandag 19:00 tot 20:30 (Appelgaard)
 Dinsdag van 18:00 tot 20:00 (Appelgaard)
Let op! Voor tafeltennis geldt dat er maximaal 12 kinderen per training meedoen.
Voetbal: Voetbalvereniging Hardinxveld
 Maandag 18:30 – 19:30 vvH
 Woensdag 18:30 – 19:30 vvH
 Vrijdag 18:30 – 19:30 vvH
Let op! Voor de voetbaltrainingen geldt dat er maximaal 9 kinderen per training meedoen.
Op de site vindt u hier meer informatie over en kunnen de kinderen aangemeld worden:

http://www.hardinxveld-giessendam.nl/sportcarrousel/
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KidsmixZ
We zijn al weer een paar weken op school en dus ook op de overblijf. We hebben op dinsdag 30
augustus een keer Sushi gegeten, dit had Regina Kroon klaar gemaakt. De kinderen hebben
gesmuld met elkaar. Voor wie het toch niet zo lekker vond was er ook nog popcorn.
Nu we niet meer kunnen spelen met de bovenbouw kinderen in het speellokaal hebben we daar
toch weer iets leuks op gevonden. Dinsdag 8 september had Regina haar laptop mee genomen
en gingen we lekker op een mat zitten en een korte film bekijken. Op de facebook pagina van
KidsmixZ staan foto´s hiervan. We mogen ook de tv-laptop van school gebruiken, om bij slecht
weer een keer een leuk programma te bekijken.
Verder knutselen we ook leuk met elkaar, met de elastiekjes, papier, lijm of gewoon lekker kleuren of met elkaar een spelletjes spelen.
Binnenkort gaan we een tafelvoetbalcompetitie spelen. In de nieuwsbrief zal ik jullie op de hoogte houden.
Zoals u weet is er op dit moment geen overblijf op de vrijdag omdat er geen kinderen zijn, heeft
u echter een keer overblijf op vrijdag nodig, voor 1 keer of langere tijd, dan is dit altijd te regelen.
Wilt u aanmelden, adreswijziging, bankrekening nummer wijziging of iets anders doorgeven ,
bel/app dan naar 06-39 46 14 14, of mail naar info@kidsmixz.nl .
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Groot – Kraaijeveld

Groep 1/2
Wat fijn dat we alle ouders hebben mogen spreken tijdens de oudervertelgesprekken. Fijn dat u
allemaal de moeite heeft genomen om naar school te komen om met ons in gesprek te gaan.
Goed contact met de ouders van onze kinderen vinden wij heel erg belangrijk.
Het thema waar we deze week nog over werken is dieren. We zijn een heuse dierentuin aan het
bouwen, bijna alle kinderen hebben al een echte kooi gemaakt voor hun eigen knuffeldier. Ook
komen ze binnenkort met een tijgermasker naar huis.
Vanaf volgende week gaan wij starten met het thema familie. Het thema van de
Kinderboekenweek: Voor altijd jong, (over opa’s en oma’s) past hier natuurlijk ook heel erg goed
bij. In de periode van de Kinderboekenweek willen wij gaan gymmen met jong en oud. Op dinsdagmiddag 11 oktober willen wij met oma’s en opa’s naar de Appelgaard gaan om te gymmen
met hun kleinkind. Opa’s en oma’s die graag meegaan op 11 oktober kunnen deze datum alvast
in hun agenda noteren. Meer info volgt.
Daarnaast zouden wij het ook heel erg leuk vinden om jong en oud met elkaar te verbinden
middels het voorlezen van boeken in onze groep. Via klasbord informeren wij jullie hier verder
over.
Juf Desiree en juf Priscilla

Groep 3/4
We kijken terug op fijne, openhartige oudervertelgesprekken, bedankt daarvoor! Het voortgangsgesprek staat gepland in november, maar u kunt altijd bij ons binnenlopen om iets door te
geven of te vragen.
De afgelopen weken hebben we tijd besteed aan een fijne gezellige sfeer in onze groep, waarin
plaats is voor ieder kind en iedereen erbij hoort. We denken na hoe we het samen fijn en gezellig in de klas kunnen houden. En we maken hier ook afspraken over, zodat het voor iedereen
duidelijk is hoe we met elkaar om willen (blijven) gaan. Op klasbord heeft u onze afspraken met
alle handjes eromheen al kunnen zien.
Met lezen in groep 3 hebben we de laatste letters van kern 2 aangeleerd. Alle leerstof wordt
nogmaals herhaald, de kinderen laten deze week in hun werkboekje (controletaken) zien of ze
de leerstof beheersen. Daarna is het de beurt aan kern 3. Deze kern heeft als thema: “Wat zit
erin?”. Het verhaal draait rond 2 kinderen die in een wensdoos steeds een nieuwe verrassing
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ontdekken! De volgende woorden en letters staan centraal: doos (d), poes (oe), koek (k), ijs (ij)
en zeep (z). Uiteraard worden ook de letters van kern 1 en 2 dagelijks herhaald.
Tijdens de rekenlessen spelen we het spelletje “bamzaaien”! De juf heeft 4 blokjes, achter haar
rug verdeelt ze die over 2 handen… Ze laat 1 hand geopend zien, wat zit er in de andere hand
verstopt? Dit “handje raden” kan met allerlei kleine voorwerpen en heeft als doel om op een
speelse manier het splitsen van 4 te oefenen. Misschien ook leuk om thuis eens te spelen? U
kunt de getallen 3, 4, 5, 6 en 8 laten splitsen. Van lieverlee kan het uit het hoofd en zijn de splitsingen geautomatiseerd.
In groep 4 hebben we bij schrijven de hoofdletters N, M, O, P, Q, R en S leren schrijven in het
werkschrift. Voor rekenen, taal en spelling verwerken we de leerstof op de Snappet-tablet. Bij
rekenen hebben de kinderen gewerkt aan het optellen over de 10 (8+7), optellen tot 10 uit het
hoofd, vlot en op tempo. Tevens zijn de tijdmaten (1 minuut is 60 sec, 1 uur is 60 minuten) aan
de orde gekomen, de positie van getallen op de getallenlijn t/m 10 en het rekenen met sprongen
van 2, 5, 10. Bij taal is het zelfstandig naamwoord, verkleinwoorden, de punt als leesteken, het
werkwoord en de alfabetische volgorde aan bod gekomen. Bij spelling hebben we de volgende
categorieën behandeld: woorden met s/z (sok, zoen), f,v (feest, voet), mmmkm woorden (strik)
en mkmmm woorden (arts), sch/schr (schuur, schrift). Ook hebben de kinderen een woorden- en
zinnendictee gemaakt.
Maandag 3 oktober starten we met een project over de Kinderboekenweek met als thema “Voor
altijd jong! Over opa’s en oma’s!”. Er wordt in die weken veel aandacht geschonken aan allerlei
kinderboeken. Uiteraard gaan ook de creatieve vakken over dit onderwerp.
Als er kinderen zijn die leuke boekjes hebben over het thema opa en oma of boekjes die opa en
oma vroeger lazen, dan mogen zij deze meenemen voor onze thematafel.
We zijn ook op zoek naar opa’s en oma’s die het leuk vinden om iets te komen vertellen over
vroeger, bijv. over oud speelgoed, ouderwetse beroepen en oude voorwerpen of geïnterviewd
willen worden over vroeger door de kinderen in de klas. Dus aarzel niet en geef het aan ons
door! Op dinsdagmiddag 11 oktober mogen oma’s en opa’s mee naar de Appelgaard om te
gymmen met hun kleinkind. We komen er in het volgende scheepsjournaal en/of in klasbord nog
uitgebreider op terug. Maar de opa’s en oma’s die graag meegaan op 11 oktober kunnen deze
datum alvast in hun agenda noteren.
Voor de kijkavond willen we een thema-tafel over vroeger maken. Heeft u thuis nog spulletjes
die we hier voor kunnen gebruiken, dan houden we ons aanbevolen.
Bij voorbaat dank!
Juf Ellen en juf Ingrid

Groep 5/6
Het was een drukke week met de ouder vertelgesprekken, maar wat zijn deze gesprekken interessant! Je leert kinderen vaak op een andere manier kennen, buiten het feit dat het prettig is
om alle ouders te ontmoeten. Snappet begint echt vorm te krijgen. We zijn gericht aan het werk
op leerdoelen, zowel met de hele klas, als persoonlijk. Mooi om te zien hoe kinderen te werk
gaan om leerdoelen te behalen en te “groeien richting hun streefniveau!” A.s. vrijdag staat Bach
op het programma. We gaan dan ’s morgens met de fiets naar het gemeentehuis toe om daar
te luisteren en leren over deze bekende componist. Donderdag zal juf Alie in de middag al met
de kinderen hiermee aan de slag gaan. Donderdag 29 september staat er een bibliotheekbezoek gepland. We gaan dan een reis maken naar een onbewoond eiland en leren van alles over
boeken en hoe we dingen hierin op kunnen zoeken. Wat ook fijn is om te zien is dat veel van
jullie klasbord als prettig ervaren. De duimpjes en reacties zeggen mij dat jullie het prettig vinden
deze informatie te lezen en zo gerichter een gesprek kunnen voeren thuis, of gewoonweg beter
geïnformeerd zijn over wat we allemaal doen. Ook hebben we onze eerste talentenmiddag gedaan. We zijn aan het coderen geslagen met het programma Scratch. Dit is een gratis programma waarin de kinderen games kunnen maken. Het is nog best pittig, maar als je ziet hoe
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snel een aantal kinderen dit op pakt, zie je dat we bij hen absoluut een talent aangesproken
hebben. Over 2 weken staat voor ons een workshop textielbewerking (spijkerstof) op het programma. Deze workshop heeft groep 7/8 vorige week gedaan en is echt heel tof. Mocht u nog
spijkerstof, knopen, etc hebben wat we eventueel kunnen gebruiken, geef dat dan a.u.b. mee
aan uw kind. Het laatste puntje is de Kinderboekenweek die bijna van start gaat. Het thema is
“Voor altijd jong” en gaat voornamelijk over opa’s en oma’s. We gaan in de klas werken aan
stambomen, kijken naar veranderingen tussen vroeger en nu (beroepen bijv.) en wellicht blikken
we ook alvast vooruit richting wanneer onze ouders, of wijzelf opa en oma zijn. Leuke dingen in
het vooruitzicht dus!
Groeten uit groep 5/6,
Juf Alie en meester Tim

Groep 7/8
Fijn dat we u mochten ontmoeten tijdens de oudervertelgesprekken! De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt. We zijn inmiddels al behoorlijk gewend aan het werken met
Snappet! De doelen waaraan we werken met de hoofdvakken:
Met rekenen is groep 7 o.a. bezig met kalenders/agenda’s, breuken en schattend rekenen. In
groep 8 werken we aan litermaten/lengtematen, grote deelsommen en het berekenen van de
oppervlakte van rechthoeken/driehoeken. Ook zijn de kinderen aan het leren hoe ze breuken
moeten vereenvoudigen.
Groep 7 is met taal bezig met het lijdend voorwerp, homoniemen (dezelfde woorden, maar verschillende betekenis) en woordenschat. Groep 8 werkt o.a. aan de taaldoelen meewerkend
voorwerp, bijvoeglijk naamwoord en spreektaal.
Bij spelling werken we in groep 7 o.a. aan woorden op –lijk (bijv. moeilijk, eerlijk) en verkleinwoorden met ng/nk verwisseling (bijv. ketting-kettinkje). Groep 8 leert woorden met ‘i’ te schrijven (bijv. olifant, liter). Ook leren we hoe je de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd moet vervoegen.
Komende vrijdag mag onze klas om 11.00 uur gaan genieten van een Bachconcert, in de Raadzaal van het gemeentehuis. We gaan daar met elkaar naartoe fietsen na de pauze. Wilt u uw
kind daarom met de fiets naar school laten gaan ’s morgens? Het concert duurt tot ongeveer 11.45 uur en daarna fietsen we met elkaar terug naar school. Uw kind komt dus iets later
thuis.
Komende vrijdag gaan we ook beginnen met een nieuwe talentenworkshop. De kinderen gaan
de komende tijd in groepjes een heuse ‘stad van de toekomst’ bouwen: een technische én creatieve opdracht! Hoe zou een stad eruit zien over een paar honderd jaar? Daarbij leren de kinderen ook over ‘werken op schaal’. Mocht u thuis nog lege kartonnen verpakkingen hebben of
ander leuk materiaal hiervoor: heel graag!! Volgende week krijgen de kinderen dan een workshop programmeren, van meester Tim. Op deze manier worden de talentenworkshops ‘uitgewisseld’, zodat de kinderen veel leuke, verschillende activiteiten krijgen aangeboden.
Volgende week is het de Week van de Pauzehap. De kinderen krijgen dan elke dag op school
een lekkere, gezonde snack. Uw kind hoeft dan zelf geen pauzehap mee te nemen.
We hebben in onze klas de ‘leerlingenraad’ geïntroduceerd. Deze groep kinderen mag gaan
meedenken over bepaalde zaken/gebeurtenissen op school. Kinderen die graag in de leerlingenraad plaats willen nemen, moeten vóór 5 oktober een motivatiebrief schrijven. De juffen kiezen hier dan uiteindelijk de vier meest overtuigende brieven uit.
Binnenkort doet onze groep ook mee aan de SlimmerIQuiz: een landelijke quiz voor slimmeriken
in groep 7 en 8. Op vrijdag 30 september doen we de voorronde in de klas. Het groepje kinderen dat deze voorronde het best maakt, mag op 9 november gaan meedoen aan een heuse
Scholenstrijd: een strijd tussen de beste teams van basisscholen uit onze regio.
Van 5-16 oktober is het weer Kinderboekenweek, met het thema “Voor altijd jong! Over opa’s en
oma’. We hebben in de klas al een leuke thematafel gemaakt. Daarop liggen allerlei boeken van
vroeger, meegenomen door de kinderen. Bijvoorbeeld Dik Trom, Pietje Puk, Oki & Doki en Tup
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& Joep. Tijdens de periode van de Boekenweek komen er opa’s en oma’s van onze kinderen
voorlezen in de klas! We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, leuk! We nemen binnenkort contact op met de betreffende opa’s en oma’s om af te spreken op elke dag ze komen voorlezen. We gaan in dit kader ook met de klas een bezoek brengen aan de Tiendwaert. Hierover
krijgt u in het volgende Scheepsjournaal meer informatie.
Groeten van Juf Caroliene en juf Marieke
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