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Van de directie
Na een lange nazomer begint het nu toch echt herfst te worden. Vooral in
de ochtend kunnen we goed merken dat het frisser begint te worden. Dit
betekent ook dat de herfstvakantie eraan zit te komen. We duimen dat
ook dan het mooie weer aanhoudt, zodat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen!
Kinderboekenweek: Voor altijd jong
Het kan u niet zijn ontgaan dat wij gestart zijn met de Kinderboekenweek.
Afgelopen maandag werd deze op ludieke wijze geopend. Opa’s en
oma’s spelen een grote rol tijdens de Kinderboekenweek: gymmen met
opa en oma, voorlezen door opa en oma. Maar wat als opa en/of oma er
niet meer is. Dan kan het ook een verdrietig thema zijn. Dan kun je iemand erg missen. Natuurlijk hebben we ook daar aandacht voor. Het
thema geeft juist een mooie aanleiding om over dat gemis te praten in de
klas. Daar zal alle ruimte voor zijn. Wilt uw kind een foto van opa en/of
oma meenemen die er niet meer is en hierover vertellen, dan is dat prima.
Praat hierover met uw kind, of hij/zij dit zou willen. Het hoeft niet, het mag.

Agenda
Wo 12 oktober
Groep 8 Drempelonderzoek
Do 13 oktober
- Groep 7/8
bezoek Tiendwaert
- 18.30-19.30 uur
Kijkavond met Kind
Vrij 14 oktober
Groep 7/8
Wereldrecord programmeren (Codeuur)
Ma 24 en di 25 oktober
Schoolarts groep 2
Wo 26 oktober
Groep 7/8 Doedag VO
(informatie hierover
volgt nog)

Kijkavond met Kind
Traditiegetrouw sluiten wij de Kinderboekenweek af met een kijkavond. Naast alle ouders zijn
uiteraard ook opa’s en oma’s van harte welkom, zeker naar aanleiding van het thema van de
Kinderboekenweek.
U kunt een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren) om te zien waar ze de afgelopen periode
aan gewerkt hebben en wat ze allemaal gemaakt hebben. Ook is het zeker leuk om de andere
klassen te bezoeken. Naast het bezoeken van de klas verzorgen de leerlingen ook nog een
stukje vermaak voor u en elkaar. Dit start om 18.45. De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 verzorgen een muzikaal optreden waarbij de voeten van de vloer mogen. In de groepen 5/6 en 7/8
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wordt de komende week een voorleeswedstrijd gehouden en de winnaars mogen tijdens de
kijkavond voorlezen. Deze activiteiten vinden plaats in onze hal. We hopen u allen te mogen
begroeten!

School op Seef
Op school hebben we een enthousiaste groep ouders die helpen met de practische
verkeerslessen op school, maar ook graag mee willen denken om de verkeerslessen en
verkeerssituaties leuker en veiliger te maken. Met enige regelmaat zullen zij een stukje tekst
verzorgen in ons Scheepsjournaal en hieronder volgt hun eerste bericht.
Zelf óf met een ouder veilig naar school fietsen of lopen, is belangrijk voor kinderen. Ze leren
daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen en doen ervaring op. Helaas worden nog
steeds kinderen met de auto naar school gebracht. Dit levert soms gevaarlijke en drukke
situaties op bij de school. Ook voor het milieu is het natuurlijk beter om “schone” manieren van
vervoer te gebruiken: lopen, fietsen, skaten of steppen.
De boodschap is dus:
ga naar school op de fiets, te voet of met de step.
Dat is niet alleen veiliger en gezonder, maar ook
veel leuker!

Door vaker de fiets te pakken of naar school te lopen met uw kind, helpt u mee aan het verminderen van de verkeersdrukte rondom de school. U kunt uw kind onderweg bovendien van alles
bijbrengen over het verkeer door te praten over de situaties die u tegenkomt, en natuurlijk door
zelf het goede voorbeeld te geven. Uw kind doet meer verkeersinzicht op dan tijdens het meerijden in een auto. Daarnaast spaart u het milieu en doet u op een leuke manier aan lichaamsbeweging!
Op www.schoolopseef.nl kunt u de verkeerskalender bekijken en het verhaal met uw kind(eren)
lezen. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u thuis met uw kind
kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders.
Groep 1/2
Zoals u waarschijnlijk allemaal weet zitten we op dit moment midden in de Kinderboekenweek.
Het thema is voor altijd jong. Op allerlei verschillende manieren zijn we rondom dit thema bezig
in de groep. Het voorlezen in de groep is ook weer begonnen. Erg leuk om de opa’s en oma’s
van onze kinderen te mogen ontvangen in de groep. We maken in de klas een ware fotomuur
met allerlei foto’s van onze opa’s en oma’s. Ook hebben we een kast waar de kinderen hun
lievelingsboek op mogen zetten. Ook leren wij liedjes en versjes uit de tijd van opa en oma.
Dinsdag 11 oktober gaan we naar sporthal de Appelgaard om daar met de opa’s en oma’s die
zich hebben opgegeven te gymmen. (zie de lijst op het prikbord in de gang) In de sporthal is het
natuurlijk verplicht om gymschoenen/sportschoenen te dragen.
Aanstaande vrijdag starten wij met de werkboekjes. Een aantal moeders helpen ons hierbij. De
kinderen gaan, in kleine groepjes, onder leiding van de moeders aan de slag met allerlei
verschillende leerspelletjes. Elke vrijdag zullen er 2 moeders aanwezig zijn om met de kinderen
aan de slag te gaan. Alle kinderen komen elke week aan de beurt.
Juf Desiree en juf Priscilla
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Groep 3/4
Op dit moment zijn we druk bezig met de Kinderboekenweek-activiteiten van “Opa’s en oma’s;
Voor altijd jong”. Alle werkstukjes kunt u bewonderen op donderdagavond 13 oktober a.s. tijdens
de Kijkavond van 18.30-19.30 uur. Op klasbord hebben we u al een bericht gestuurd dat de
opa’s en oma’s kunnen inschrijven voor de gymles van dinsdag 11 oktober. Ze mogen dan samen met hun kleinkind meedoen met de gymles in de Appelgaard (wel verplicht gymschoenen
aan). Ook kunnen opa’s en oma’s zich inschrijven voor het voorlezen in de groep. De inschrijflijsten hangen op de klasdeur.
Groep 3 is volgende week vrijdag klaar met kern 3. Na de herfstvakantie gaan we bij ieder kind
individueel de “herfstsignalering” afnemen. Het kind leest dan letters, woorden en zinnetjes. Ook
wordt gekeken of het kind de letter zelf al kan schrijven. Na de analyse van deze toets wordt u
uitgenodigd voor het oudergesprek. Dit zal zo rond half november zijn.
Tijdens de rekenles zijn de kinderen van groep 3 vooral aan het splitsen. Daarnaast introduceren we de bus sommen. Aan de hand van “instappen” en “uitstappen” van passagiers ontstaan
de erbij- en eraf sommen. De kinderen maken ook kennis met de vriendjes van 10. Dit zijn 2
getallen die samen 10 zijn, zoals 2 en 8, 4 en 6 enz. Met klokkijken hebben we de hele en halve
uren geleerd.
De kinderen van groep 4 hebben de afgelopen 2 weken hard gewerkt aan het behalen van hun
doelen. Deze doelen kunnen ook persoonlijk zijn. De tablet geeft namelijk aan waar ze nog extra
mee kunnen oefenen en geeft hele gerichte opdrachten hiervoor. Zo kunnen de kinderen (ook
als ze klaar zijn) met hun taken uit hun eigen leerdoelen altijd zinvol aan de slag!
Nog een week dan gaan de kinderen genieten van een welverdiende herfstvakantie. Deze week
proberen we met ons beloningssysteem allemaal 20 streepjes te verdienen. Als ons dit lukt dan
mogen we vrijdag 14 oktober a.s. allemaal een klein speelgoedje of spelletjes van thuis meenemen. Zo sluiten we de eerste periode gezellig af, en dit hebben de kinderen helemaal verdiend
voor al het harde werken.
We hopen u allemaal te zien op de kijkavond, alvast een fijne herfstvakantie gewenst!
Juf Ellen en juf Ingrid
Groep 5/6
De kinderen hebben van de week een opdracht op gekregen om hun opa, oma, oudere buur,
kennis, etc. te interviewen. Dit moet gaan over de basisschool van vroeger. Het is de bedoeling
dat we dan in de klas de vergelijking gaan trekken van toen en nu en bepalen of het vroeger
beter was, of juist niet. Dit moet bestaan uit ongeveer 10 vragen, maar meer mag altijd. Ze mogen het typen, schrijven of (met toestemming) filmen. Ik kan me echter voorstellen dat opa’s en
oma’s pas in het weekend bezocht worden, dus maandag is ook geen probleem. Dinsdag wil ik
erover gaan praten dus dan is het wel nodig dat iedereen zijn interview heeft afgerond. In de
klas zijn we met eenzelfde soort onderzoek bezig, alleen houden de verschillende groepjes het
bij 1 onderwerp, zoals bijvoorbeeld vervoer, milieu, eten en drinken, speelgoed, hobby’s en vermaak en zelfs rechten. Hierbij wordt elke keer het verband gelegd tussen vroeger en nu. Aankomende vrijdag gaan de kinderen met juf Marieke en de moeder van Quinn (gr. 7) aan de slag
met de Jeans Workshop. De laatste vrijdag voor de herfstvakantie werkt de groep aan de stad
van de toekomst. Waar denk je dan allemaal aan? Uiteindelijk gaan ze na de vakantie hiermee
aan de slag.
Het streven is om voor de herfstvakantie een kerstmusical te hebben, zodat we de rollen kunnen
gaan verdelen. Deze musical is voor groep 6. Mocht u tijd/zin hebben om hierbij te helpen, laat
het dan via uw kind of via de mail even aan mij weten.
De laatste week voor de vakantie ben ik er ook op donderdag omdat juf Alie en ik dan hebben
geruild i.v.m. de bruiloft die ik eerder heb gehad.
Groeten uit groep 5/6
Juf Alie en meester Tim
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Groep 7/8
Een spannende tijd voor groep 8: volgende week maken ze het Drempelonderzoek. We zijn allemaal ontzettend benieuwd hoe de kinderen zullen presteren. Zodra de uitslag binnenkomt,
geven we deze uiteraard meteen mee aan uw kind.
Afgelopen vrijdag heeft onze groep meegedaan met de voorronde van de SlimmerIQuiz. De
kinderen hebben inmiddels hun scores teruggekregen: ze hebben het goed gedaan! De kinderen met de beste scores mogen op 9 november meedoen aan de regionale Scholenstrijd.
We zijn deze week van start gegaan met de Kinderboekenweek: leuk! We gaan weer van alles
doen om ‘lezen’ bij de kinderen te promoten. Elke dag komt er een opa of oma van één van onze kinderen ’s morgens voorlezen uit het boek Dik Trom. Onze groep gaat bij de kleuters prentenboeken voorlezen. Ook organiseren we een voorleeswedstrijd in de klas: de winnaar mag
dan voorlezen tijdens de Kijkavond. We schrijven ook nog een opstel in het thema ‘Voor altijd
jong’. Op donderdagmiddag 13 oktober vertrekken we (na de repetities) naar de Tiendwaert om
daar met de bewoners Oudhollandse spelletjes te gaan spelen: ganzenborden, kwartet, etc.
Intussen gaan de reguliere lessen ook gewoon door. In de rekenlessen is groep 7 momenteel
bezig met het vermenigvuldigen van geldbedragen (bijvoorbeeld 3 pakken suiker van 1,99).
Groep 8 leert breuken vereenvoudigen en vergelijken. In groep 7 behandelen we met
taal/spelling leenwoorden (bijv. Engelse/Duitse woorden), het gebruik van aanhalingstekens en
de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. De taal- en spellinglessen van groep 8 gaan o.a.
over afkortingen, meervoud en woorden met ‘th’.
Aanstaande vrijdag krijgt onze groep een workshop programmeren van meester Tim. Volgende
week vrijdag 14 oktober mogen ze deze vaardigheid dan meteen in praktijk gaan brengen. We
doen dan namelijk mee aan een heus Wereldrecord programmeren, genaamd CodeUur! Een
landelijk initiatief, waaraan meer dan 13.000 kinderen uit groep 7 en 8 meedoen. En wij dus ook!
Op donderdag 13 oktober hopen we u te ontmoeten tijdens de Kijkavond met Kind (18.30 tot
19.30 uur). U kunt dan ook meteen de zelfgebouwde ‘steden van de toekomst’ bewonderen, die
zijn gemaakt tijdens de talentenworkshop. Tot dan!
Groeten van Juf Caroliene en juf Marieke
NAMENS ONS ALLEMAAL:
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