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Sinterklaas
De dagen worden korter en Sinterklaas begint al bijna aan de lange bootreis richting ons
land. Om de stemming er in te brengen wordt op vrijdag 16 december v.a. 8.30 uur de hele
school gezellig versierd. Daarvoor hebben we ouderhulp nodig.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Sintwerkgroep
Kasteel van Sinterklaas groepen 3
Ook dit jaar gaan we met de groepen 3 weer naar het kasteel. Hiervoor zoeken wij vervoer,
graag opgeven bij de leerkracht! Groep 3a gaat op vrijdag 23 november en zou graag rond
half 12 vertrekken en zijn tussen kwart over 1 en half 2 weer terug op school. Groep 3b
gaat op dinsdag 27 november en zou graag rond half 9 willen vertrekken. Ouders mogen
helaas niet mee naar binnen.
Groepen 1 t/m 3, KDV en PSZ
Vanaf morgen zullen de meeste kinderen op de locatie aan de Basstraat
door de juf of pedagogisch medewerker ’s ochtends bij het binnenkomen
met een hand worden ontvangen. In het kader van The Leader In Me vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich gezien voelt. Zo wordt er met ieder
kind meteen bij binnenkomst persoonlijk contact gemaakt.
Dit moment is voor leerkrachten/pedagogisch medewerkers en kinderen
een moment van begroeting. Er is dan geen ruimte voor ‘n uitgebreid gesprek bij de deur. Heeft u iets belangrijks te bespreken dan kunt u voor een ander tijdstip een afspraak
maken. Korte mededelingen kunt u ook via ’n briefje laten weten. Om dit op een fijne manier te laten
verlopen is het belangrijk dat de kinderen, zoals altijd, op tijd komen. Heeft u een kinderwagen of buggy
bij zich? Graag even parkeren op de gang zodat er een goede doorstroom is. De groepen die de kinderen op deze manier zullen ontvangen zijn; PSZ, KDV, de kleutergroepen en de groepen 3.
Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Vrijdag 9 november is er een voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8 in de
speelzaal. De afgelopen weken zijn er in de groepen voorrondes gehouden. Zo
is er uit iedere groep een winnaar gekozen.
De winnaars uit alle groepen strijden dan op vrijdag 9 november tegen elkaar.
Op deze dag wordt natuurlijk de voorleeskampioen van
De Bundertjes bekend gemaakt.
Werkzaamheden in het gebouw aan de Basstraat
De eerste vloeren zijn inmiddels vervangen en wat zijn ze mooi geworden. 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). Aanstaande donderdag en vrijdag is groep 3a aan de beurt.
Volgende week is groep 1/2a aan de beurt op maandag en dinsdag, daarna groep 1/2b 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.
Conciërge Rob
Hierbij willen we u laten weten dat Rob Bosch tot het einde van het schooljaar als conciërge werkzaam
zal blijven op de Bundertjes.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groepen 5
Deze week krijgen de groepen 5 het leerblad mee naar huis voor de toets van Geschiedenis: Grieken
en Romeinen. Het is een stuk minder informatie dan voorheen. Daarvoor in de plaats is er een begrippenlijst/woordenboekje gemaakt. De toets staat voor groep 5b gepland voor donderdag 15 november
en voor groep 5a voor vrijdag 16 november. Succes met de voorbereidingen.

Groepen 7
Voorleeswedstrijd
Ook groep 7a heeft inmiddels een winnaar van de voorleeswedstrijd in de klas! Vanwege een heel
groot aantal deelnemers (superleuk, zoveel kinderen die mee willen doen!!) hadden we de wedstrijd
over twee dagen verdeeld. De jury lette o.a. op intonatie, oogcontact met de klas en op de mimiek en
gebaren van de voorlezer. Uiteindelijk ging het merendeel van de stemmen naar Ferdouws, zij gaat dus
groep 7a vertegenwoordigen tijdens de schoolwedstrijd aanstaande vrijdag. Anouar gaat dit doen namens groep 7b. We wensen beide kandidaten ontzettend veel succes: zet ‘m op allebei!!
Groep 8
Het is een drukke periode voor groep 8. Afgelopen week hebben
we al 2 uitstapjes gehad, ook de komende week staat er weer een
uitstapje gepland. Morgen (woensdag) zullen we met groep 8 een
bezoek brengen aan het Jan van Brabant-college locatie Deltaweg. We gaan op de fiets en vertrekken meteen om half 9.
We zullen rond half 12 weer terug op school zijn.
Naast de uitstapjes zijn we ook druk bezig met de B8-toetsen. De
laatste toetsen worden deze week afgenomen en dan zit ook deze
klus er weer op voor de leerlingen. Volgende week staat dan nog
de eerste proefcito op het programma, en dan zijn we voorlopig
weer even klaar met alle uitgebreide toetsen.
Ondertussen staan ook de eerste informatieavonden van het voortgezet onderwijs gepland.
Het Vakcollege heeft zijn informatieavonden vanavond (dinsdag) en donderdag 8 november gepland
staan. Wil je hier nog heen en heb je je nog niet opgegeven? Dit kan nog via
www.vohelmond.nl/voorlichting. Ook voor de andere informatieavonden die gepland staan de komende
weken kun je je nog inschrijven via deze link.
Bijlage
Mediawijsheid / Gratis symposium voor ouders over online media & veiligheid, 22 november

