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Leesinloop gr 1/2, 8.30 – 8.45 uur
Leesinloop PSZ, 13.00 – 13.15 uur
VO-avond gr 7 en 8, 19.30 uur
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

The Leader in Me
Voor de herfstvakantie hebben we alle 7 gewoontes bij de kinderen geïntroduceerd. Vanaf deze week
gaat elke groep voor zichzelf aan de slag met de gewoontes. De gewoontes zullen ook thuis regelmatig
voorbij blijven komen.
Inmiddels zult u in de meeste groepen een boom met de bijbehorende gewoontes zien. Ook zullen de
meeste groepen een klassenmissie hebben hangen of hiermee nog aan de slag gaan.
Een klassenmissie past perfect bij gewoonte 2: begin met het einddoel voor ogen. Met daarbij de vraag:
Wat voor klas willen we zijn? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we dat zichtbaar?
In school zult u steeds vaker kinderen een rol zien hebben bij de organisatie van een aantal activiteiten.
Een aantal voorbeelden:
1. De opening van het thema van de Kinderboekenweek. Kinderen uit groep 8 hadden een rol
naast de rol van een aantal leerkrachten.
2. Tijdens de podiumuurtjes is de presentatie door kinderen uit groep 8 gedaan.
3. De informatieavond bij de HiLevelgroep was samen met de kinderen.
Al met al leuke, interessante ontwikkelingen waarbij we als team van De Bundertjes vooral voor ogen
hebben dat we hiermee kinderen op een positieve manier zichzelf laten ontwikkelen.
Typetraining
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 informatie en een
inschrijfformulier meegekregen voor typetraining via The house of typing.
U heeft nog tot donderdag 25 oktober de gelegenheid om uw kind hiervoor aan te melden.
Dit kan via het formulier of de website die op het formulier vermeld staat.
Werkzaamheden in het gebouw aan de Basstraat
De komende weken worden de vloeren in alle lokalen vervangen. Per 2 dagen wordt er 1 lokaal aangepakt. De desbetreffende groep zal dan verhuizen naar het Hi-levellokaal (dit lokaal bevindt zich rechts
van de hoofdentree). Komende week is groep 4b als eerste aan de beurt op maandag en dinsdag,
daarna groep 4a op donderdag en vrijdag. Per week laten we u weten welke groepen aan de beurt zijn.
Het zal even aanpassen worden en daarom hopen we ook op uw begrip. We krijgen er gelukkig mooie
nieuwe vloeren voor terug.
Oproep!
Ieder jaar schaffen wij als school nieuwe boeken aan. Deze boeken gaan naar de klassen om daar
door de kinderen in de klas gelezen te worden. Om ervoor te zorgen dat de boeken lang meegaan
voorzien we de boeken van een kaft / boeklon kaftplastic.
Wij zijn op zoek naar iemand, of misschien wel twee, die voor ons de boeken wil kaften. Op dit
moment ligt er weer een stapeltje klaar om gekaft te worden. Dit mag gebeuren tijdens schooluren
op door u gewenste dagen. En natuurlijk staat er dan een kopje koffie of thee klaar!
Wilt u meer informatie of wilt u zich voor deze taak aanmelden, dan kan dit bij juffrouw Joan (groep
5) of bij juffrouw Marloes (groep 1/2c). Alvast hartelijke dank!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Peuterspeelzaal
Thema Herfst
De komende weken staat het thema Herfst centraal op de peuterspeelzaal. De peuters ontdekken
tijdens dit thema alles over de herfst. Vandaar dat we twee herfstwandelingen gepland hebben. De
eerste wandeling is op donderdagochtend 25 oktober met de kinderen die op donderdagochtend en
vrijdagochtend naar de peuterspeelzaal komen. De volgende herfstwandeling is op maandagochtend
29 oktober voor alle kinderen die op maandagochtend en dinsdagochtend naar de peuterspeelzaal
komen. Ouders hebben hierover een aparte uitnodiging via Digiduif ontvangen.
Leesinloop
In verband met de herfstwandeling op donderdagochtend 25 oktober vervalt de leesinloop.
Op donderdagmiddag is er wel een leesinloop. Hiervoor vragen wij nog enthousiaste vaders, moeders,
opa’s en oma’s. Vindt u het leuk om te komen voorlezen? Geef dit dan door aan de pedagogisch
medewerker op de groep.
Groepen 1/2
Thema De Winkel
Zoals eerder aangekondigd zijn we gestart met bovenstaand thema.
In de klassen zijn hier en daar al echte winkeltjes aan het ontstaan.
De komende weken zult u van uw kind vast het een en ander gaan horen en zien!
JIBB
Vanaf vandaag zijn de bewegingslessen van Jibb weer gestart. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
schoenen en kleding aan heeft dat het zelf aan-en uit kan trekken.
Leesinloop
A.s. donderdag houden we de eerste leesinloop van het jaar.
In alle kleutergroepen wordt er in kleine groepjes voorgelezen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de
intekenlijst in de klas. De leesinloop is van 8.30 tot 8.45 uur. U mag zelf een leuk boek meebrengen.
Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom om te komen voorlezen!
Groepen 3
Na een weekje vakantie zijn we weer fijn gestart in de groepen 3.
We horen van veel kinderen dat ze ook nog veel hebben gelezen in de vakantie. Goed hoor! Elke dag
thuis tien minuutjes oefenen blijft erg belangrijk!!
Donderdag 8 november hebben we ons eerste leescafé. We nodigen per kind 1 ouder/oma/opa uit.
Vanaf morgen kunt u zich hiervoor inschrijven bij de deur van de groepen 3.
Groepen 4
Na een aantal weken wennen gaan we nu snel weer van start.
Deze week een herhaalweek voor taal en spelling.
Ook ronden we blok 3 van rekenen af. Wat zal er nog te beleven zijn op de pannenkoekenboot? We starten met begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de
methode “GRIP’. We leren veel in groep 4 en beleven veel plezier!
Groepen 5
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen de samenvatting mee naar huis gekregen 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.
Voor de herfstvakantie stond al in de BR dat er deze week een rekentoets gepland staat 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.
Vandaag hebben de kinderen de tafel van 9 mee naar huis gekregen. In de klas hebben we hier al veel
mee geoefend. Ze hebben zelfs een hele slimme manier geleerd om de tafel van 9 vlot op te zeggen.
De toets staat gepland op 30 oktober 2018. Ook staat er deze week en volgende week een woorddictee en zinnendictee (spelling) van thema 2 op het programma. Succes met de voorbereidingen!

Groepen 7
Deze week ronden we het thema ‘puur natuur’ van natuur en techniek af met een toets. (Groep 7a op
vrijdag, groep 7b op donderdag). Waar we afgelopen tijd tegelijk aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur hebben gewerkt, gaan we vanaf nu tijdens wereldverkenning thematisch aan de
slag. Op deze manier kunnen we de thema’s van de verschillende vakken beter uitdiepen en meer
aandacht geven. Komende tijd zullen we aan de slag gaan met het vak geschiedenis en zoomen we in
op de Tweede Wereldoorlog. Dit thema zullen we over een paar weken afsluiten met een bezoek aan
Kamp Vught (14 november).
Kinderdisco “De Boerderij”
In wijkcentrum De Boerderij is aanstaande vrijdag, 26 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur weer
kinderdisco. Entree € 0,50 en consumptie € 0,75.

Bijlage
Mediawijsheid / Gratis symposium voor ouders over online media & veiligheid

Op zondag 4 november a.s. is de jaarlijkse 2e hands speelgoed & kinderkleding beurs in wijkhuis
de Fonkel, Prins Karelstraat 123, te Helmond (nabij St. Jozef kerk). 70 kramen vol met kinderkleding
en speelgoed! De beurs is van 11.00 uur tot 15.00 uur en de TOEGANG IS GRATIS!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda 06-22901053 of Anita 06-10139067.
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