Week 42
16 oktober 2020

Inhoud
Rekenen
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen geoefend met het kolomsgewijs optellen en cijferend optellen. De
meesten hebben het al aardig onder de knie!
Toets geschiedenis
Vandaag hebben de leerlingen de toets voor geschiedenis gemaakt. De punten kunt u zien in Parnassys. Deze week
zijn we gestart met een nieuw blok. We hebben nu een blok van Natuur en techniek. Het blok gaat over de kringloop
van het leven.
Punten Engels en spelling
Deze week zijn de punten van de toetsen van Engels en Spelling ingevoerd. U kunt de punten van uw kind inzien in
Parnassys.

Burgerschap
Bordsessies
Groep 6A heeft het doel van de week behaald! De leerlingen kunnen goed hun vinger opsteken, zonder daarbij door
de klas te roepen en vergeten door te werken.
Groep 6B werkte de afgelopen weken aan ‘zorgen voor een rustige werksfeer’. We hadden iets langer de tijd nodig
om dit doel te behalen. Gister, bij meester René, zijn de laatste krullen behaald. Dus vandaag konden we 10 minuten
extra buiten spelen. Rondom burgerschap hebben we afgelopen woensdag een mooi gesprek met de klas gehad
over vluchtelingen. Heel knap hoe de leerlingen naar elkaar luisteren, goede vragen stellen en zich open en
kwetsbaar op durven stellen.
Leerlingenraad
De afgelopen twee weken hebben we in de beide groepen 6 de verkiezing voor de leerlingenraad gehouden. De
leerlingen die graag in de leerlingenraad zouden willen participeren, mochten een brief schrijven met daarin de
redenen dat er op hen gestemd moest worden. De brieven werden voorgelezen waarna er anoniem werd gestemd.
Bij groep 6A is Feline gekozen en bij groep 6B Thijs. We wensen hen veel succes en plezier bij de leerlingenraad!

Organisatie
Juf Yvonne
Juffrouw Yvonne is bevallen van zoontje Jason. Moeder en zoon maken het goed.

Bericht van juf Brechje
Afgelopen woensdag ben ik een paar uurtjes in groep 6A geweest om alvast kennis te maken. Vanaf woensdag 28
oktober zal ik fulltime in groep 6A zijn. Mijn mailadres is b.vanlieshout@veldvest.nl
Schoolfoto
De leerlingen hebben gisteren het bestelkaartje voor de schoolfoto mee naar huis gekregen. Via de informatie die
daarop staat, kunnen de schoolfoto’s worden besteld.
Nationaal schoolontbijt donderdag 5 november 2020
Op donderdag 5 november hebben we weer een schoolontbijt, met als thema:
“Een betoverende tijd begint met een gezond ontbijt”. Het nationaal schoolontbijt met dit thema wordt feestelijk
geopend vanuit de Efteling.
We bespreken in de week ervoor met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te ontbijten.
Het gezonde ontbijtpakket bevat:
volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren krentenbollen, glutenvrij brood, glutenvrije bolletjes, volkorencrackers,
halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, thee, ei, komkommers en fruit.
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen:
een bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel. Alles voorzien van naam en graag in een tas!
Deze ontbijtspullen mogen vanaf 4 november al meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 5
november.
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur.
Tot slot:
Wegens aangescherpte RIVM maatregelen maken we geen gebruik van ouderhulp bij het ontbijt.
Uiteraard nemen wij de RIVM maatregelen met betrekking tot hygiëne in acht!

Belangrijke data
Agenda
maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
maandag 26 oktober: leerlingenraad
maandag 2 november: oudergesprekken groep 6B
dinsdag 3 november: oudergesprekken groep 6A
donderdag 5 november: Nationaal Schoolontbijt
vrijdag 6 november: volgende Zesje
Verjaardagen
woensdag 21 oktober: Temnit
zaterdag 31 oktober: Jamie
Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
Met vriendelijke groeten,
Maureen Mijs en Wendy Vreeswijk

