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Agenda
17-21 oktober: Herfstvakantie
24-28 oktober: opgave voor 2e ronde Verlengde Schooldag activiteiten
24-28 oktober: tussentijdse AVI en DMT-toetsen
27 oktober: schoolfotograaf
4 november: uitgave Infoblad 4
8 november: informatieavond VO voor groep 7 en 8
10 november: avond-lampionnentocht voor ouders door de school

Voor nieuws van de
Brugfunctionaris zie de
bijlage bij dit Infoblad!

Beste ouders en verzorgers,
We hebben een fantastische Gi-Ga Groene Kinderboekenweek beleefd met
elkaar! Als u regelmatig op Klasbord kijkt, of ons volgt op Twitter en Instagram,
dan heeft u al veel mooie impressies voorbij zien komen. En waarschijnlijk heeft
u ook al diverse verhalen van uw kind of kinderen gehoord…
Van ons eigen “Heerdstee bos” tot en met de uitreiking van de gouden griffels
en penselen: de Heerdstee stond bijna twee weken in het teken van deze
periode vol verhalen, fantasie, ontdekken, vertellen, uitspelen, lezen en…
boeken natuurlijk – héél véél boeken!
Naast enkele algemene onderwerpen, leest u in deze speciale
Kinderboekenweek-editie van het Infoblad veel over waar de verschillende
groepen zoal mee bezig zijn geweest. Ik wens u veel leesplezier en daarnaast
ook een hele fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.
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__________________________________________________________________________________________

Ouders in de school na de herfstvakantie
Graag herinneren we u aan de schoolafspraak dat ouders van leerlingen uit groep 3 tot aan
de herfstvakantie met hun kinderen mee mogen lopen naar
het lokaal tussen 8.20 en 8.30 uur.
We willen u dus vragen om na de vakantie bij de deur afscheid
te nemen van uw kind. Uiteraard kunt u incidenteel bij een
korte vraag of mededeling voor de leerkracht even
meelopen. Voor een langer gesprek of bij vragen rondom het
onderwijs van uw kind kunt u beter even een afspraak maken!
__________________________________________________________________________________________

Nieuwe activiteiten van de Verlengde Schooldag
In de week na de vakantie krijgt u opnieuw informatie voor nieuwe activiteiten in het kader
van de verlengde schooldag (VSD). Leerlingen kunnen GRATIS deelnemen aan deze
activiteiten! Er is na de vakantie keuze uit een activiteit rondom muziek (Rijdende popschool),
het maken van theater en oudoor sporten en spelen (Outdoor Kids Grunn).
Houd u de informatie na de vakantie in de gaten, zodat u weet hoe uw kind mee kan doen
en zich kan opgeven!
__________________________________________________________________________________________

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op donderdag 27 oktober.
__________________________________________________________________________________________

Gi-Ga Groen: de Kinderboekenweek… een impressie!

Ons eigen ‘Heerdstee bos’ In de grote middenzaal. Kinderen hebben hier allerlei activiteiten
gedaan.
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Uitreiking van de Gouden Penseel bij de
groepen 1 t/m 3 en de schakelklas.
Deze uitreiking was in het speellokaal. Het
was heel spannend en bijzonder. Alle
kinderen hadden namelijk een hele mooie
tekening geverfd of gekleurd.. Aan wie zou
de jury dan de prijs overhandigen? Na
zorgvuldig beraad won in groep 1 Isabella
de Gouden Penseel en won in groep 2
Jaromir de Gouden Penseel. Een prachtige
prijs! Gefeliciteerd! Bij groep 3 won Azzam
het penseel. En bij de schakelklas

En ook in de midden- en bovenbouw werden penselen en griffels uitgereikt. Én een oorkonde
voor de voorleeskampioen! Anthony uit groep 8 is de voorleeskampioen van de school
geworden! Gefeliciteerd, Anthony!

Penial deed mee voor groep 6 en Giormaïro voor groep 7…
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In groep 1 hebben ze bezoek gehad van 2
leerlingen van groep 6, zij kwamen daar
voorlezen. Ook is de groep naar het
schoolbos geweest. Juf heeft boeken
verstopt en alle kinderen hebben flink hun
best gedaan om alle boeken te vinden.
Deze boeken mogen de kinderen ook mee
naar huis nemen. Het is het
boekengeschenk van school.

Ook groep 2 heeft genoten van het thema Gi-ga-groen van de Kinderboekenweek. We
hebben een superleuke opening gehad met groen verkleedde kinderen en kregen die dag
zelfs een logeerplant in de klas. En we hebben ook nog bij de opening een boswandeling
gemaakt samen met groep 1.

We hebben in de klas gewerkt met het themaboek “Kolletje, daar is de wolf”. Daarvan
hebben we in de klas een verteltafel waarop we dit verhaal na kunnen spelen.
Ook hebben we het bos in de grote hal bezocht. We hebben daar geluisterd naar het verhaal
van Kolletje en gezocht naar de bosdieren uit dit prentenboek. En wat vooral zo spannend
was: waar had de wolf zich verstopt?
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Ook groep 3 heeft gelezen in het bos. De kinderen vonden allemaal wel een favoriet plekje.
Daarnaast zijn er geweldig mooie werkstukken gemaakt, o.a. van bomen en uilen.

Al bij de start van de Kinderboekenweek waren de leerlingen enthousiast in groep 4! Bijna de
hele klas was in het groen! En omdat het toen ook dierendag was mochten de kinderen hun
dierenknuffel meenemen in de klas. Marloes, de moeder van Djazmey, heeft voorgelezen uit
het nieuwe voorleesboek. Dit vonden de kinderen ontzettend leuk!
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Groep 5 deed ontzettend z’n best met schrijven, maken, tekenen en uitspelen. De leerlingen
schreven hun eigen dialogen, maakten hun eigen bos diertjes en speelden de dialoog
vervolgens uit.

In het lokaal van groep 6 zijn twee prachtige thematafels ingericht. Met boeken, platen en
voorwerpen wordt het onderwerp van de Kinderboekenweek (Gi-Ga Groen) gecombineerd
met het actuele thema 'herfst'.
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De leerlingen van groep 7 hebben in ons eigen "Heerdstee-bos" gepuzzeld. Na eerst zelf een
Kinderboekenweekpuzzel te hebben opgelost, maakten de leerlingen in ons bos puzzels
m.b.v. coördinaten, die dan door andere leerlingen konden worden opgelost!

En in groep 8 hebben de leerlingen ook niet stilgezeten. Er zijn verhalen geschreven, de
leerlingen hebben gedichten geschreven in de vorm van een ‘Elfje’, er zijn ‘secret codes’
opgelost in onze jungle en de leerlingen hebben bomen geschilderd.
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De leerlingen in de schakelklassen hebben heel erg hun best gedaan om extra veel te lezen,
te schrijven en te vertellen over het thema van de Kinderboekenweek. En dat is soms best
lastig als Nederlands niet je moedertaal is! De Elfjes en de stripverhalen die de leerlingen
hebben gemaakt zijn erg leuk geworden en dat is superknap…!

Aan het einde van de Kinderboekenweek hebben alle
leerlingen een mooi boek cadeau gekregen! Zo kunnen ze
thuis verder lezen en genieten! Met dank aan het Jeugd
Educatie Fonds…

De Heerdstee – hier begint jouw verhaal…
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