NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018

BAHURIM
Wij, groep 7/8, zijn 6 november naar het Bahurim geweest. De lessen die wij gevolgd hebben zijn
frans & geschiedenis.
Bij frans:
Bij frans gingen wij een spel doen. We hadden 2 groepjes dus 2 pionnen. Er hingen 3 landen,
Nederland, Duitsland & Frankrijk. Met stippen op die landen. De docent zette de pionnen op de
landen. Elke keer als je een vraag goed had ging je pion een stip verder. Het groepje met wie ik zat
won.
Daarna gingen we pauze houden. Er stonden flesjes drinken en cakejes. Er stond een soort pannakooi
maar dan groter. Er was ook een tafeltennistafel daar gingen we met een bal over gooien/passen.
Toen ging de bel. We gingen naar de volgende les….geschiedenis!!
Bij geschiedenis:
Bij geschiedenis gingen we het hebben over ‘de pest’. De pest is meegebracht door ratten.
De pest kwam uit China en verspreidde zich snel. De handelaren uit China reisden met boten en de
ratten gingen mee op de boten. En we leerden wat ingeënt is en waarom het nodig is om ingeënt
worden.
Die docent van geschiedenis spaart bad eendjes.
Gemaakt door Lily Coumou uit groep 7.

BEZOEK THEATER GROEP 1-2
Donderdag 8 november heeft groep 1-2 het theater bezocht.
We gingen naar de voorstelling: ‘Over een kleine mol, die wilde weten wie er op zijn kop gepoept
heeft’. De voorstelling werd gespeeld door het theatergezelschap van meneer monster.
De kinderen vonden het ontzettend grappig en hebben de hele voorstelling in een deuk gelegen.
Ook was het een hele ervaring om het theater te bezoeken en er met de bus naar toe te gaan.

START THEMA SINTERKLAAS GROEP 1-2
In groep 1-2 zijn we maandag 12-11 gestart met het thema Sinterklaas. We maken kennis met
verschillende pieten zoals: Pietje precies, hij houdt van schoon en niet van vies. Ook is hij dol op de
letter P en hebben wij heel veel woorden voor Pietje Precies op het raam geschreven. Dit vond Piet
echter niet zo’n goed idee… De volgende dag waren al onze woorden weggehaald en hebben we ze
toch maar op een blad geschreven. Piet had het weer schoongemaakt.
Ook maken we kennis met o.a. Piet Snot, Opa Piet, Peuter Piet etc.
We spelen heerlijk in het huis van Sinterklaas en doen verschillende opdrachten binnen het thema.
Het is harstikke gezellig bij ons in de klas deze periode. ( En eigenlijk altijd ;) )

SINT
Ook in de rest van de groepen wordt natuurlijk aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest.
Sinterklaasliedjes galmen door de lokalen, het sinterklaasjournaal wordt gevolgd en er wordt weer
volop geknutseld.
De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels een brief ontvangen over de surprises.
Er heerst een gezellige sinterklaassfeer in de school!

Bedankt OV voor het versieren van de school!
WERKGROEP CONTINUROOSTER
Afgelopen jaar is een inventarisatie geweest naar de behoefte om uit te zoeken of het invoeren van
een continurooster op de school een optie is. De reden hiervoor was o.a. dat Humanitas nog voor 1
schooljaar de TSO voor onze school blijft aanbieden en dat we dus op zoek moeten naar andere
mogelijkheden. En een van deze mogelijkheden is het invoeren van een continurooster.
In de MR is besloten, om een traject te gaan doorlopen waarbij onderzocht wordt of het haalbaar is
om een continurooster in te voeren en welke vorm(en) van continurooster er dan voor onze school
geschikt zouden zijn .
Om gedegen onderzoek te doen, is de hulp van een aantal ouders noodzakelijk. Wij zijn dan ook op
zoek naar ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 7. Ouders met kinderen alleen nog in groep 8
zullen een mogelijke invoering van een continurooster niet meer meemaken. Graag horen wij dan
ook of u bereid bent om het komende jaar enkele malen een aantal uur mee te denken over het
continurooster.
Hoe ziet het traject eruit?
Als ouders zich aangemeld hebben kunnen we de werkgroep starten. Hierin zitten naast de ouders
een afvaardiging van de MR, het team en directie.
We zullen zorgen dat iedereen binnen de werkgroep voorzien wordt van de nodige informatie. In de
werkgroep gaan we dan aan de slag met onderzoek naar diverse modellen van continuroosters en de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse modellen.
Daarnaast zal er vastgesteld worden hoe het traject vorm gaat krijgen, welke acties er nodig zijn,
welk tijdspad we gaan bewandelen en de communicatie naar alle geledingen.
U kunt zich opgeven via mail: m.vandertoorn@primovpr.nl o.v.v. uw naam, naam en groep van uw
kind(eren). Graag erbij vermelden dat het gaat om de werkgroep continurooster.

OPROEP MR LID
Aan het einde van dit schooljaar zal Mariska van Hagen, moeder van Jasper in groep 8, stoppen met
de MR.
Wij zijn dan ook op zoek naar een ouder, die de plaats van Mariska wil innemen.
Voorwaarde is dat deze ouder geen zitting heeft in de OV of klankbordgroep van de school.
Bent u geïnteresseerd en wilt u graag wat meer informatie over de MR en haar taken, dan kunt u zich
wenden tot de voorzitter van de MR Sebastiaan Vermeulen of directie Marzena van der Toorn.
Aanmelden kan per mail: m.vandertoorn@primovpr.nl o.v.v. uw naam, naam en groep van uw
kind(eren) en dat het gaat om aanmelden voor de MR.
Mochten er meerdere ouders zijn, die zich opgeven, dan worden er (zoals het reglement beschrijft)
verkiezingen uitgeschreven.

SCHOENENDOOSACTIE
Nog hartelijk dank dat ik bij jullie op school uitleg mocht geven over de schoenendoosactie
en ook posters en foto’s op kon hangen van de landen waar de schoenendozen heen gaan.
Woensdag 21 november ben ik de schoenendozen gaan brengen in Brielle. Het zijn 32
schoenendozen geworden.
Fantastisch, het zijn er 12 meer dan verleden jaar en leuk om te zien dat het meer gaat leven.
De kinderen waren ook erg enthousiast en ze hebben goed hun best gedaan om de dozen zo mooi
mogelijk te maken.
Hopelijk volgend jaar weer.
Ik wil iedereen bedanken namens de kinderen uit Irak, Ghana en Sri Lanka,
in samenwerking met Edukans.
Vriendelijke groeten, Nel vd Valk
AGENDA
26 – 11
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MR vergadering
Sinterklaasfeest

VERJAARDAGEN NOVEMBER
01 Julian Louwerens
03 Dani Boerdam
05 Jill Nieuwpoort
06 Jayden Brands
07 Joey van Gilst
09 Iris Rijkeboer
12 Amber Dönmez
12 Nick de Vos
21 Fem de Reus
24 Maud Hoveling
25 Mats Grootscholten
29 Lana de Vries
30 Danique de Bie

Allemaal van harte gefeliciteerd!

