Maandbrief november
Algemeen nieuws

100 leerlingen!
Zoals u al op Social Schools heeft gelezen hebben wij de magische grens van 100 leerlingen op school
bereikt! Dit willen we natuurlijk met alle kinderen vieren. Dit doen wij op woensdag 6 november
aanstaande met alle kinderen van de school in de aula. Ook met onze peuteropvang gaat het
ontzettend goed, de dinsdag zit zelfs al vol! Het is mooi om te zien hoeveel vertrouwen u als ouder
heeft in Mamaloe Kinderopvang en in onze school. Wist u trouwens dat de opvang van Mamaloe 5
dagen per week open is op bs. De Nieuwe Veste?!

Gewoon school op woensdag 6 november
Het team heeft besloten om niet te gaan staken op woensdag 6 november aanstaande. We staan
achter de reden van de staking (meer investeringen in het onderwijs om de kwaliteit van het
onderwijs te kunnen blijven waarborgen), maar we willen u hier wederom niet mee belasten. Zoals
bekend wordt het steeds moeilijker om invallers te vinden. Het kan in de toekomst zijn dat we uw
hulp nog hard nodig hebben bij de opvang van de kinderen als er bij een zieke l eerkracht, geen
invalleerkracht is. Dan hopen we op uw steun. Nu gaan we daarom niet 'onnodig' de kinderen thuis
laten en de school sluiten.
We willen op deze dag (net als de vorige keer met de frietkar) iets ludieks doen. Vandaar dat wij aan
u vragen of alle kinderen op deze dag in hun pyjama (met eventueel pantoffels) naar school kunnen
komen. Op 6 november is namelijk ook het Nationaal Schoolontbijt en wij gaan dan met alle
kinderen in de aula gezellig in onze pyjama’s ontbijten. De kinderen hoeven op deze dag ’s ochtends
thuis niet te ontbijten, er is genoeg (gezond) eten op school.

EU Schoolfruit en groenten project
Vanaf week 46 (woensdag 13 november) start het EU Schoolfruit en groenten project. Dit betekent
dat de kinderen vanaf 13 november op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit of groenten voor
de kleine pauze mee naar school hoeven te nemen. Dit project loopt tot het voorjaar van 2020.
Tegen de tijd dat het project weer stopt, laten wij u dit weten.

Inhoud studiedag maandag 18 november
Tijdens deze studiedag zal het team zich gaan bezighouden met het spelen in uitdagende hoeken in
de groepen 1 en 2. Amanda en Ingrid brengen een bezoek aan een school met veel spelhoeken en
zullen daar inspiratie opdoen voor onze groep 1-2. De groepen 3 tot en met 8 gaan zich bezighouden
met het vastleggen van de groepsplannen in ons administratieprogramma Esis. Dat laatste is in de
eerste plaats gericht op rekenen. Zoals u weet werken we voor dat vak volledig doelgericht.
Leerkrachten en kinderen weten aan welke doelen er nog gewerkt moet worden en welke er al
beheerst zijn. Dit moet ook goed vastgelegd worden. Dat gaan Karlijn, Paulien en Sanne deze
studiedag samendoen. Zo wordt het nog duidelijker of bepaalde doelen meer aandacht nodig
hebben in de groepen. Mocht er tijd over zijn zal ook het vak spelling op deze wijze worden
vastgelegd. Aan het einde van de dag komt het team bij elkaar en zullen de opbrengsten met elkaar
gedeeld worden. Anne en Moos zullen deze dag begeleiden.

Leer- en Veerkracht
Iedere groep heeft een talentenboom gemaakt. Deze bomen zijn in de school te bewonderen. Onze
kinderen leren wat hun eigen talenten zijn en die van hun klasgenootjes. Door te ontdekken dat
ideeën zijn eigen talent heeft, leer je dit ook te herkennen en te waarderen. Als je bijvoorbeeld
moeten samenwerken aan een taalopdracht, dan is het best goed om niet meteen voor je beste
vriend te kiezen, maar juist voor een klasgenoot die dit als talent heeft. Daar leer je van!

Nieuws uit groep 5-6

Stagiaire
Ik ben Manon en ik ben 17 jaar oud. Ik zit op Het Aventurijncollege in Bergen Op Zoom, in 4-vmbo
(tl). Mijn hobby’s zijn: voetballen, hardlopen en paardrijden. Ik wil later gymdocent/docent worden.

Nieuws uit groep 7-8

75 jaar bevrijding
In groep 7-8 hebben we op verschillende manieren gewerkt aan het thema 75 bevrijding. We
hebben meegelopen in het defilé, mooie werkstukken gemaakt en ons uitgebreid verdiept in het
thema. Hieronder vindt u wat werkjes en verhalen uit groep 7-8.

1 - Werkstukken tentoonstelling in `t Uilennest

Jenny schreef over het defilé:
We zijn bij het defilé in Bergen op Zoom geweest. We hebben eerst een rondje gelopen, daarna ging
een meneer wat vertellen. We hebben het Canadese volkslied gezongen en he t het Nederlandse
Volkslied en het liedje Vrij. Na afloop kregen we een hotdog.
Caithlin schreef over het defilé:
We gingen naar Bergen op Zoom om onze vrijheid te vieren. We begonnen met het lopen van een
optocht het was super leuk. Alleen liepen we voor een doedelzak het was hard maar aan de andere
kant heel mooi. Toen kwamen we op het plein waar we het Wilhelmus en het Canadese volkslied
hebben gezongen. Daarna gingen we lunchen en weer terug naar school.

Mededelingen en agenda

Activiteiten in november
4 november: Start thema 2
6 november: Nationaal Schoolontbijt in pyjama
11 t/m 15 november: Oudergesprekken groep 5 t/m 8
12 november: Inloopspreekuur CJG (van 8:30 uur tot 9:30 uur in BSO de Bibberhaai)
18 november: Studiedag team, alle leerlingen vrij
28 november: Schoentje zetten , in pyjama van 18:30 uur tot 19:00 uur
29 november: Lego League Breda (aantal leerlingen van groep 7/8)

