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Herfstvakantie

Juf Annet (1d instroomgroep) wordt vervangen door juf Dagmar

The Leader in Me
Deze week gaan we aan de slag met gewoonte 7 en meteen de
laatste gewoonte. Houd de zaag scherp.
Elke dag bezig zijn met jezelf ontwikkelen! We proberen elke dag
het beste uit onszelf te halen. Elke dag een eigen overwinning op
jezelf. Het zal dan ook nodig zijn om op tijd op te staan, goed voor
jezelf te zorgen, gezond te eten, een planning voor jezelf van de
dag te maken.
De studiedag die morgen gepland staat, staat voor het hele team ook in het teken van: houd de zaag
scherp. We gaan bekijken hoe de introductie van de 7 gewoontes in alle groepen is gegaan.
Wat is zichtbaar in de groepen? Waar hebben we nog vragen over? Waar lopen we nog tegen aan?
Na de herfstvakantie gaat iedereen weer verder met de 7 gewoontes in de groep. Iedereen op een
eigen manier, passend bij de groep kinderen die je in je klas hebt, maar wel met dezelfde taal.
We zullen u regelmatig op de hoogte blijven houden hierover. Het mooiste is natuurlijk om van uw
eigen kind (eren) te horen wat zij ervaren bij de 7 gewoontes.
Overstap van Digiduif naar Social Schools
Na de herfstvakantie zal de overstap worden gemaakt van Digiduif naar Social Schools. De overstap
naar dit nieuwe platform moet zorgen voor een gebruiksvriendelijkere omgeving waarin we ouders nog
beter kunnen informeren. Voor deze overstap hoef je als ouder/verzorger niet veel te doen, je bestaande (Digiduif)account kun je hiervoor gewoon blijven gebruiken. Wel moet er een andere app (Social
Schools 3.0) gebruikt worden. Deze kun je al downloaden maar hiervoor krijg je ook een berichtje vanuit Digiduif.
Indeling Podium vrijdag 12 oktober
Datum

08.45-09.45 uur

10.00- 11.00 uur

11.15-12.15 uur

Vrijdag 12 oktober

Instroomgroep,
1/2a, 1/2b, 1/2c,
PSZ

3a, 3b, 4a, 4b,
5a, 5b

6a, 6b, 7a, 7b, 8

Voortgezet onderwijs avond groep 7 en 8
Donderdag 25 oktober zal er voor de ouders van groep 7 en 8 een informatieavond over het voortgezet
onderwijs zijn. Tijdens deze avond zal het adviestraject worden uitgelegd en zal kort een beeld gegeven worden welke voortgezet onderwijs-scholen in deze omgeving aanwezig zijn. Deze avond vindt
plaats in de aula en start om 19.30 uur.
Even voorstellen
Hallo allemaal! Ik ben Cheriva Knoops, 22 jaar oud en ik kom uit Mierlo. Vorig jaar ben ik
gestart met de opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan Hogeschool de Kempel. Voordat
ik aan deze opleiding begon, heb ik eerst de opleiding onderwijsassistent gevolgd aan het
Roc Ter Aa.
Ik weet al van jongs af aan dat ik met kinderen wil werken en ben er in de loop van de jaren
ook achter gekomen dat dit klopt. Mijn doel is om een leerkracht te worden die de kinderen
mee geeft om hun doelen na te streven.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Dit schooljaar zal ik het eerste halfjaar stage lopen bij juffrouw Karlijn in groep 7a en in het tweede halfjaar zal dit bij de kleuters zijn. Ik ben aanwezig op de dinsdagen en af en toe een stageweek. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen, winkelen en om af te spreken met vrienden. Verder werk in het
weekend bij de Hema.
Mocht je nog vragen hebben, loop dan gerust binnen! Groetjes, Cheriva Knoops
Vorige week heeft Max van Rooij (stagiaire groep 3b) zich voorgesteld maar zijn foto
ontbrak. Bij deze.

Groepen 1/2
De eerste 8 weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen!
Er is hard gewerkt en volop gespeeld. De kinderen genieten nog lekker van de
nazomerzon op ons schoolplein. In de kleutergroepen wordt deze week nog
volop gewerkt aan het thema ‘vriendschap’.
Na de vakantie gaan we starten met het Kleuterpleinthema ’De winkel’. Hierover
gaat u binnenkort meer horen. Nog een paar dagen en dan is het herfstvakantie!
Na de vakantie zullen enkele kinderen uit de instroomgroep van juf Annet gaan starten in hun nieuwe
kleutergroep. Wij wensen deze kinderen een fijne tijd in hun nieuwe groep toe!
Groepen 3
Kern 2 zit er al op! Maandag en dinsdag hebben de kinderen een leestoetsje gehad waarbij ze zoveel
mogelijk woorden in 1 minuut moesten lezen. We hebben meteen een start met kern 3 gemaakt.
Gisteren hebben we de ‘d’ geleerd en morgen leren we de ‘oe’.
Het is al bijna vakantie maar vóór het vakantie is, is het eerst vrijdag nog podium!
Groepen 5
Afgelopen weken heeft groep 5a natuurlijk ook gewerkt rondom de Kinderboekenweek.
De juffen hebben heel veel voorgelezen uit het boek “Dikke Vik en Vieze Lies”. Rondom dit boek hebben we allerlei activiteiten gedaan.
Ook hebben we gezongen: Het lied van “Kinderen voor Kinderen”, maar ook het lied “Kom Erbij”. Met
boomwhackers!!!!!! Super gaaf. Dit laten we natuurlijk vrijdag zien tijdens het podiumuur.
Deze week krijgen de kinderen de samenvatting mee naar huis van natuur en techniek:
- Wow, de aarde
- Knappe cactus
- Raar haar
- Liegen en bedriegen
De toets voor groep 5a staat gepland op vrijdag 26 oktober en voor 5b op donderdag 25 oktober.
Na de herfstvakantie staat een rekentoets gepland van blok 3:
- Kinderen kunnen digitale kloktijden aangeven op een analoge klok en digitale tijden rangschikken
- Kinderen kunnen aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort
- Kinderen kunnen optellen, aftrekken en aanvullen tot en met 200 in contextsituaties
- Kinderen kennen de tafel van 9 en kunnen de strategie van één keer meer – één keer minder
toepassen
Succes (in de vakantie) met de voorbereidingen!
Groepen 6
Op maandag 1 oktober hebben we een bezoek gebracht aan het nieuwe Speelhuis. Hiervoor willen we
alle papa’s, mama’s en opa’s hartelijk bedanken voor de hulp. Afgelopen week hebben de kinderen de
eerste toets van Natuur gemaakt en heeft voor groep 6a ook al de toets van taal thema 2 plaatsgevonden. Wat hebben de kinderen hard gewerkt! Op donderdag zijn er 8 kinderen uit de groepen 6 een
prentenboek gaan voorlezen bij de peuters in het kader van de opening van de Kinderboekenweek.
Van de begeleidsters kregen we daarna te horen dat ze het fantastisch hadden gedaan. Hieronder
vertellen de leerlingen over deze ervaring:
Justin & Liyana

Het was heel leuk om voor te lezen. De kinderen luisterden heel goed. De kinderen vonden het ook
leuk en wij ook. En de juffen kenden ons ook nog. Het was ook een leuk boek. Het boek heette: Kikker
en de wind. Groetjes Justin & Liyana
Romy & Anouk
Wij vonden het heel erg leuk. We hopen dat de peuters het ook leuk vonden. De peuters waren heel
enthousiast. We hopen dat we het nog een keer mogen doen. Groetjes Anouk & Romy
Abdelmalek & Jayden
Het was leuk om bij de peuters voor te lezen. Ze waren heel erg aandachtig. Ze waren lief en luisterden
goed. We waren een beetje zenuwachtig. De klas was rommelig maar dat maakte voor ons niets uit.
Abdelmalek had 4 kinderen in de groep waarvan 3 meisjes en 1 jongen. En de groep van Jayden had 5
kinderen waarvan 3 meisjes en 2 jongens. We lazen in het boek kikker vind een vriendje. Het was een
makkelijk boek en een gezellige klas. Ze vonden het boek interessant. De juffen waren nieuwsgierig
naar het boek. We hadden dezelfde boeken. Ze hadden schattige kapstokken. Onze jassen raakten de
grond. Abdelmalek zat op een kleuter stoel. Jayden zat aan tafel op een bankje. We praatten een beetje te snel. Groetjes van Abdelmalek en Jayden.
Demi & Sophie
Hallo allemaal! Wij hebben voorgelezen. Demi had de aller jongsten van 1 tot 3. En Sophie had van 2
tot 5.We hadden kikker vind een vriendje voorgelezen. Bij Demi luisterden ze niet zo goed. Bij Sophie
luisterden ze heel goed. Wij willen het nog wel een keer doen! Het was heel gezellig! Het was heel leuk!
De juffen vonden het ook leuk! We hebben vooraf geoefend. Vonden de peuters het ook leuk? De peuters waren heel schattig en lief! Wij vonden het ook leuk! Als u een kind zou zijn wilt u dit dan toevallig
ook? Groetjes Demi en Sophie.
Na deze week hebben de leerlingen een weekje herfstvakantie. Dit hebben ze zeker verdiend na een
periode van hard werken. We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag weer op maandag 22 oktober.
Groepen 7
Komende week zijn beide groepen 7 druk bezig met het voorbereiden van het eerste podiumuur. Ook
besteden we uiteraard aandacht aan de Kinderboekenweek en zijn we bezig met het afronden van de
eerste thema’s van Blits, onze nieuwe methode voor wereldverkenning.
Groep 7a heeft het vervoer voor kamp Vught op 14 november al rond, groep 7b nog niet helemaal.
Mocht u met ons mee willen deze dag, laat u het meneer Jeroen dan even weten?
Voor volgende week wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe!!
Groep 8
De toetsen van de eerste thema’s zitten er bijna op. Vandaag is de toets van Engels afgenomen en
donderdag zal de toets van aardrijkskunde nog volgen. Ondertussen zijn de leerlingen druk aan het
oefenen voor het optreden tijdens het podium. Na de herfstvakantie staat op 31 oktober het eerste
V.O.-bezoek gepland. Deze ochtend zullen wij het Vakcollege bezoeken. Wij zoeken nog ouders die
mee willen fietsen en ook een kijkje willen nemen. Het Vakcollege is net verbouwd en vernieuwd, dus
een ideale mogelijkheid om dit eens met eigen ogen te zien. Opgeven om mee te gaan kan bij de leerkracht.
Halloween in de muziekwijk
Op 27 oktober zal er een Trick or Threat- tocht plaatsvinden in een stukje van de Muziekwijk.
Vind je het leuk om mee te doen dan kun je via halloweenmuziekwijk@gmail.com jezelf inschrijven.
Of via het strookje wat je in het wijkblad Helmond Noord kunt vinden.
Kosten zijn € 1,50 per kind. Lopen doe je onder eigen begeleiding en als je in een zelf gemaakt groepje
wilt lopen schrijf je samen in.
Wij hopen tot dan!
(Dit stukje is ingezonden door organiserende ouders.)
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