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KB/OB vrij

Alle kinderen vrij, jenaplan
studiedag

spelletjesviering

Techniekviering

Vrije dagen
In de maand oktober hebben we een aantal extra vrije
dagen.
Maandag 5 oktober zijn de kleuterbouw en
onderbouw ( groep 1 t/m 4 ) vrij. Esther en Sonja
zullen die dag voor de groep staan in de midden- en
bovenbouw.
Maandag 19 oktober hebben alle kinderen vrij. Het
team heeft dan een studiedag van de
jenaplanopleiding. De dag zal vooral in het thema
staan van wereldoriëntatie.
Corona
De nieuwe maatregelen m.b.t. corona vragen ons om
nog meer alert te zijn in ons handelen en doen. De
kinderen mogen gelukkig gewoon naar school. Bij
klachten in het gezin volgt u de eerder toegestuurde
beslisboom.
We vragen u opnieuw om extra goed op te letten bij
het halen en brengen van de kinderen, de anderhalve
meter afstand blijft belangrijk. Ouders blijven buiten
school en komen alleen binnen op afspraak. Voor een
korte vraag kunt u ook altijd telefonisch contact
opnemen met de leerkracht of mailen. De
ondersteuning van leerlingen door externen laten wij
zoveel mogelijk doorgaan. De afweging die wij maken

is of deze persoon van toegevoegde waarde is voor de
ontwikkeling of het leerproces van de leerling.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft als titel: En toen?
We zijn deze week gestart met een fantastische
opening die verzorgd werd door de leerkrachten. Alle
leerkrachten waren verkleed als een persoon uit de
geschiedenis en ze vertelden iets over de tijd waarin
ze leefden. Dinsdag hadden we bezoek van Ymke, zij
kwam met een green screen bij ons op school. De
kinderen mochten zich verkleden als een historisch
persoon en werden gefotografeerd bij een passende
achtergrond. De komende twee weken zullen er veel
activiteiten volgen die in het teken staan van de
Kinderboekenweek.
Projecten
Na de herfstvakantie starten we in alle groepen weer
met nieuwe projecten.
De kleuter- en onderbouw gaan aan de slag met het
thema ‘De wereld’, de middenbouw werkt aan ‘de
Gouden Eeuw’ en in de bovenbouw is het thema ‘op
reis door Europa’.
Muziekonderwijs
Wat betreft ons muziekonderwijs hebben we een
aantal leuke dingen in het verschiet. We hebben de
digibordmethode 123ZING aangeschaft voor alle
groepen. De kinderen oefenen met zingen,
ontwikkelen maat- en ritmegevoel, bewegen op
muziek, maken kennis met verschillende stijlen en
genres en gaan aan de slag met creëren en
componeren.
Verder gaan we na de herfstvakantie starten met
djembélessen. In elke groep zullen vier lessen worden
gegeven o.l.v. djembédocente Rita. Zij heeft voor
ieder kind een instrument mee.
Ook komen er dit jaar een aantal muziekdocenten om
alle kinderen kennis te laten maken met hun
instrument(en). Er zullen in totaal 7 instrumenten aan
bod komen.
Aan het einde van het schooljaar komt er een
zangcoach om groep 8 te begeleiden met het zingen
van de liedjes voor de eindmusical en ook hebben we
een keyboard aangeschaft waar de kinderen uit alle
groepen op mogen spelen.

