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Op maandag 11 oktober hebben de kleuterbouw en
onderbouw een vrije dag. De leerkrachten van deze
groepen staan die dag voor de middenbouw en
bovenbouw om zo de extra werkdagen met
betrekking tot kamp te compenseren voor de overige
leerkrachten.
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De Gouden Weken en kamp
De eerste weken van een nieuw schooljaar starten wij
ieder jaar met het project ‘De Gouden Weken’.
Tijdens deze weken wordt er intensief gewerkt aan
groepsvorming, de relatie tussen leerling en leerkracht
regels en afspraken binnen de groep. Ook de
welkomstgesprekken met ouders zijn een onderdeel
van De Gouden Weken. De Gouden weken lopen tot
aan de herfstvakantie. Als afsluiting van dit project
gaan groep 5 t/m groep 8 op kamp naar Bergen aan
Zee. Het kamp zal plaatsvinden op 13, 14 en 15
oktober. De kleuterbouw en onderbouw zijn deze
dagen gewoon op school.
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Djembélessen
De afgelopen dinsdagen hebben de kinderen
djembélessen gehad. De kinderen ( en ook de
muziekdocent en de leerkrachten ) hebben genoten
van deze lessen. Heel bijzonder om te zien en horen
hoe in korte tijd een groep kinderen samen muziek
leert maken. Presenteren en samenwerken zijn twee
jenaplanessenties en zoals u wellicht al weet besteden
wij daar in de klas, buiten en tijdens vieringen veel
aandacht aan. Per groep hebben de kinderen ook deze
keer aan elkaar laten zien wat ze afgelopen periode op
de djembé hebben geleerd.
Foutjes in de kalender
Er zijn helaas twee foutjes in de kalender geslopen. Op
de kalender zijn maandag 1 november en maandag 16
mei groen gekleurd, dit zijn geen vrije dagen
Kinderboekenweek
Van 6 oktober tot 17 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Worden
wat je wil. De bovenbouw heeft de Kinderboekenweek
tijdens de weekopening geopend. De komende dagen
zullen er allerlei activiteiten zijn die in het teken staan
van dit onderwerp.
Samenwerking met Berend Botje
Enige jaren geleden zijn wij een nauwe samenwerking
met Berend Botje aangegaan en dan met name met
de peutergroep. We zitten samen in één gebouw en
we willen ook gebruik maken van de kansen die dit
biedt.
Het doel van de samenwerking is dat we zorgen dat
kinderen van 2 tot 12 jaar zich in een doorgaande lijn
bij ons op school kunnen ontwikkelen. Vorig jaar is er
gekeken naar wat nodig is om goed te kunnen
samenwerken en zijn er een aantal plannen en
afspraken gemaakt. Dit jaar zijn we gestart met het
gebruik maken van elkaars expertise, maken we
gebruik van elkaars themahoeken in de groepen en er
zijn een aantal projecten die de kleuters en peuters
( deels ) gezamenlijk doen. Tijdens die projecten zijn er
overlegmomenten tussen pedagogisch medewerkers
en de leerkracht van de kleuterbouw. Er wordt
gekeken naar waar kan worden samengewerkt, wat er
in de groepen wordt aangeboden en waar we elkaar
kunnen aanvullen. Ook wordt er besproken welke
onderdelen er tijdens het thema aan bod komen. Zo
weet de leerkracht van de kleuterbouw wat de nieuwe
kleuters die starten al weten en kunnen, of juist wat
nog wat extra aandacht nodig heeft. Omgekeerd
weten de leidsters van de peuterspeelzaal wat er in de
jaren nadat de kinderen gestart zijn in de kleuterbouw
aan bod komt. Er zijn momenten waarop peuters en

kleuters samen met elkaar met het thema bezig zijn.
Aan het einde van het thema is er een peuter/kleuter
viering waarbij de kinderen onder andere aan elkaar
presenteren wat ze hebben gedaan. Het eerste
gezamenlijke thema is het thema van de
Kinderboekenweek. Dit thema is inmiddels opgestart.

