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Deze keer in de nieuwsbrief: 

 Reggio door groep 4 

 Rots & water/ leefregels door groep 8 

 Traktatie van de maand  

 Gezonde school 

 Van onze oudervereniging 

 Luizenpluizen 

 Buurtnetwerk 

 Schoolreis 

 Voorleeswedstrijd 

 Lol tijdens speelkwartier 

 Herhaalde oproep VERKEERSOUDER 

 Zet je licht aan! 

 Van de BSO 

 

 Reggio door groep 4 

 

    
    Samen ontwerpen 

 

“Met 1 oog over de muur naar ons ideale 

vakantieland.” Groep 4 is aan het onderzoeken hoe 

hun vakantieland eruit zou zien als ze deze zelf 

mogen ontwerpen. In de klas is er gestart met te 

praten over wat we graag doen op vakantie en waar 

we enthousiast van worden. Vervolgens zijn we dit in 

groepjes gaan tekenen op papier.   

          
Het moodboard van groep 4. 

Er is geïnventariseerd wat we wel en niet op ons 

vakantieland willen en waarom. De meest leuke 

ideeën kwamen er voorbij, zoals een poort naar de 

maan of een onderwaterhotel. Maar hoe zou dat er 

dan uit zien? Er werd ook ontdekt dat we allemaal 

graag naar een plek willen met zon en dat er genoeg 

leuke dingen te doen moeten zijn. Met deze ideeën 

in ons hoofd hebben we in reisgidsen gebladerd en 

een groot moodboard gemaakt.    

Na al het brainstormen over hoe het er uit moet 

komen te zien en of het mogelijk is, zijn we een 
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plattegrond gaan maken. Hierop hebben we 

uitgemeten hoe groot alles in verhouding moet zijn.  

              
Samen werken aan de plattegrond. 

Er wordt op dit moment in de klas heel hard gewerkt 

aan een grote maquette van ons ideale 

vakantieland! Bent u ook zo benieuwd?!  

 Rots & water door groep 8 

           
Start van de les met de  Rots&water groet. 

In groep 8 doen wij wekelijks een aantal Rots en 

Water opdrachten. De 

juf zorgt ervoor dat de 

opdrachten aansluiten 

bij wat er op dat 

moment leeft in onze 

klas. Sinds kort  

zitten wij in groepjes in 

de klas, wij gaven zelf 

aan dat we vanaf nu 

goed moeten 

samenwerken. De juf 

had daar een mooie Rots en Water opdracht voor; 

de ballon. Bij de ballon is het de bedoeling dat je 

elkaars handen stevig vasthoudt en goed kijkt wat de 

ander doet. We proberen samen een ballon ‘groot te 

maken’ zonder dat deze kapotgaat. Een leerling 

krijgt daarbij de taak om hardop en rustig te tellen, 

zodat we gezamenlijk de ballon steeds groter maken. 

Door samenwerken, elkaar tips te geven en stevig 

vasthouden gaat dit al erg goed! Benieuwd naar nog 

meer samenwerkingsopdrachten? Vraag er gerust 

naar!  
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 Traktatie van de maand 

 

Als gezonde school is een van onze afspraken dat de 

leerlingen een gezonde traktatie meebrengen als ze 

jarig zijn. De afgelopen maand hebben we weer de 

heerlijkste en mooiste traktaties voorbij zien komen! 

Wat een creativiteit zit er bij onze ouders. 

De traktatie van de maand is die van Beren uit groep 

2C. Zij trakteerde op bloemen gemaakt van 2 

soorten meloen en druiven! 

 
De bosjes bloemen van Beren. 

 

Een eervolle vermelding is er voor de traktatie van 

Sara uit groep 3. Zij hielp mee haar traktatie te 

maken door de snoep tomaatjes uit eigen tuin te 

plukken. 

 

Nada uit groep 2C trakteerde het team op gezonde 

prikkertjes. 

 

 

           
                    Sara met haar herfstcreatie. 

 

 
Een gezonde traktatie van Nada voor de leerkrachten. 
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 Inspiratieprijs gezonde school 

 

Begin oktober heb ik u gevraagd te stemmen op 

onze inzending voor de Inspiratieprijs Gezonde 

School. De stemperiode  is achter de rug. 

Helaas behoorde onze inzending niet tot de 3 

Gouden Tips met de meeste stemmen. 

Alle inzendingen - waaronder die van onze school - 

zijn veel bekeken op de website van Gezonde 

School. 

Dankzij onze Gouden Tip over een gezonde leefstijl 

op school hebben wij andere scholen kunnen 

informeren en hopelijk inspireren!  

 

 Van onze oudervereniging 

 

“5 oktober jl. was het de dag van de leerkracht. 
Een dag waar we als oudervereniging altijd even 
bij stil staan. 
Het zijn onze meesters en juffen die van iedere 
schooldag weer een feestje maken. Het zijn o.a. 
deze fijne kleine dingen die onze school zo 
bijzonder maken.  
Naast een begeleidend kaartje, hebben we de 
leerkrachten bedankt met een keur aan 
tijdschriften. 
Voor ieder wat wils, om onder het genot van 
een kopje thee en een stuk chocolade bij te 
komen van hun werkdag.We kijken er erg naar 
uit om samen te starten met de vele activiteiten 
die er weer aan gaan komen. 

 
Wat denkt U van de culturele avond met al die 
heerlijke hapjes. Sint en Kerstmis. De donkere dagen 
hebben zeker ook hun charme!” 

 

 
De traktatie van de oudervereniging op de dag van de leerkracht. 

 

 Luizenpluizen 

 

       
Ja onze school kent ook luizenmoeders (en ook een 

luizenvader trouwens )! Op vrijdag na elke 

vakantie worden alle leerlingen ‘onderworpen’ aan 

een controle op hoofdluis. Gelukkig was afgelopen 

vrijdag de hele school ‘schoon’. Heeft u ook een paar 
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keer per jaar een uurtje over om mee te helpen? De 

luizenbrigade kan altijd uitbreiding gebruiken.  

 

     
    De ‘luizenbrigade’ in actie. 

 

 Buurtnetwerk 

 

Wellicht heeft u de foto ook al in BNDeStem zien 

staan. Woensdag de 24e vond er bij ons op school 

een bijeenkomst voor de wijk plaats, een 

zogenaamde ‘wijktijdbijeenkomst’ georganiseerd 

door het Buurt Preventie Team (BPT). Omdat het 

BPT geen eigen ruimte heeft, heeft ze ons benaderd 

met de vraag of wij onze school open wilden stellen 

voor deze bijeenkomst. 

Buurtbewoners konden in gesprek gaan met de 

wijkagent, wijkzuster, buitengewoon 

opsporingsambtenaar, medewerkers van 

woningcorporatie Stadlander, afvalverwerker Saver, 

ambtenaren van de gemeente en maatschappelijk 

werkers van WijZijn. Er was duidelijk veel animo 

voor. 

        
De wiiktijdbijeenkomst. 

 

 Schoolreis 

Op 9 oktober gingen we met de hele school op 

schoolreis. Dit jaar was een educatieve activiteit aan 

de beurt. De groepen 1 t/m 5 gingen naar 

avonturenboerderij Molenwaard en de groepen 6 

t/m 8 naar het Archeon. 

   
  Groep 3 in actie. 
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Op Molenwaard konden de leerlingen het Hollandse 

landleven ervaren: van koe melken, tractor rijden en 

bootje varen tot vogels kijken, pony rijden en 

verdwalen in het wilgendoolhof.       

                                                
 

Ze konden dieren knuffelen, oude ambachten 

ontdekken en streekproducten proeven. Alle 

leerlingen hebben ook hun boerderijdiploma 

behaald! Het was een heerlijke dag met fantastisch 

weer.    

                        

In het Archeon maakten onze leerlingen kennis met 

het wonen, werken en leven van prehistorische 

jagers, Romeinse soldaten en/of middeleeuwse 

ambachtslieden. 

 
Ze zijn aan de slag gegaan met verschillende 

activiteiten als boogschieten, vilten, zwaardvechten, 

hunebedsteen trekken, schminken, vuur maken, 

fibula maken (Romeinse sierspeld), kaarsje maken,  

Romeinse massage en exerceren. 
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               Romeinse massage. 

 

Na de gezamenlijke lunch in het park werd de 

middag afgesloten in de area waar 2 gladiatoren      

met elkaar de strijd aangingen. Het was een zeer 

leerzame en leuk dag! 

 

 Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 

 

                
Noah (groep 8) in actie. 

Woensdag de 24e vond de jaarlijkse voorleeswed-

strijd voor de groepen 7 en 8  plaats. Suus, Ilias, 

Rukshana, Noah, Willemijn en Thieu waren door hun 

klasgenoten uitgekozen om deel te nemen. Om de 

beurt mochten ze op het podium komen  om hun 

zelfgekozen fragment voor te lezen.                                

     

Uiteindelijk koos de jury, bestaande uit juf  Marjan, 

juf Esther en José, uit de 6 deelnemers  voor………. 

Rukshana uit groep 7. Zij mag onze school 

vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde waar 

meerdere scholen uit de gemeente aan deelnemen. 

 Lol tijdens speelkwartier 

 

“Juf kom eens even kijken.” Rosa, Sanae, Hajar en  

Amy  tonen hun kunsten tijdens het speelkwartier.  



 

Oktober 2018 

Een vierdubbele handstand! Wat een lol dat ze 

samen hadden! 

 

       
        Rosa, Sanae, Hajar en Amy in actie. 

  
 Herhaalde oproep 

VERKEERSOUDER 

 

We zijn nog steeds op zoek naar 

een nieuwe verkeersouder.  Denkt u graag met ons 

mee over verkeerszaken, meldt u zich dan aan bij 

Annemieke Martens. Voor meer informatie kunt u 

ook terecht bij meneer Johan (leerkracht groep 6) of 

juf Mignon (leerkracht groep 1b). Omdat we als 

school in het bezit zijn van het BVL (Brabants 

Verkeersveiligheid Label) is het een vereiste dat we 

als school beschikken over een verkeersouder. U 

vergadert dan 3 keert na schooltijd over 

verkeersonderwerpen, u helpt mee en bent 

aanspreekpunt voor andere ouders bij een aantal 

verkeersactiviteiten, zoals de 

fietsverlichtingscontrole, de fietsseefkar en 

verkeerslessen op het kleuterplein.  

 Zet je licht aan! 

 

De donkere wintermaanden komen er weer aan. Dat 

betekent dat de kinderen op de fiets weer minder 

goed opvallen in het verkeer. Wilt u er op letten dat 

de verlichting werkt en dat de reflectie aanwezig is? 

Natuurlijk houden we ook dit schooljaar weer een 

verlichtingscontrole. Deze zal in januari 2019 

plaatsvinden. Verdere informatie volgt nog. 
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 Van de BSO 

 

Hoi allemaal! 

Dat het herfst is, is wel duidelijk! Daarom hebben wij 

aan het thema herfst gewerkt. Het was een heel leuk 

thema en we hebben leuke dingen gedaan en 

gemaakt. Een aantal dingen kunnen jullie 

bewonderen in onze themakast in de aula. We 

hebben onder andere herfstspullen gezocht en hele 

mooie kabouterhuisjes gemaakt. Nu is het tijd om 

lekker een weekje te griezelen! 

Groetjes van de BSO!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens



 

 

 
 

 
  

 

 
             

 

 

 

 

 
 


