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Agenda
24 t/m 28 september
25 september
27 september
28 september
3 oktober
23 tot 27 oktober

week van de pauzehap groep 5 t/m 8
Informatieavond alle groepen
’s middags zijn alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Formulieren
Denkt u er nog aan om de volgende formulieren in te leveren? Deze
zijn twee weken geleden aan uw kind meegegeven:
 Bereikbaarheidsformulier
 Toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal
 Toestemmingsformulier handelwijze zieke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenda
Formulieren
Informatievond 25 september
Week van de pauzehap
Nieuws uit groep 1-2 A
Bijlage kinderactiviteiten
Bouwmeesterbuurt
Goed gedaan

Algemene informatieavond op 25 september
Op dinsdag 25 september is er een algemene informatieavond voor alle ouders/verzorgers. De avond start
in de middenruimte met een welkom en algemene informatie door Froukje Mulder, directeur van De
Architect. Daarna krijgt u in het lokaal van uw kind van de leerkracht informatie over dit schooljaar en kunt
u vragen stellen.
18.45-19.00
19.00-19.15
19.15-19.45
19.45-20.15
20.15 -20.45

Inloop met koffie en thee
Opening door directie in de middenruimte
Groep
Wissel en info halen bij standjes
Groep

De inloop is vanaf 18.45 uur en de avond start om 19.00 uur in de middenruimte met een welkom en
algemene informatie door Froukje Mulder, directeur van De Architect. Daarna krijgt u in het lokaal van uw
kind van de leerkracht informatie over dit schooljaar en kunt u vragen te stellen. In de middenruimte staan
informatie-stands van onder andere de brede school, Opstap en ‘Als ik later groot ben’. U ontvangt via
Mijnschoolinfo een verzoek om door te geven of u aanwezig bent. Zo weten we op hoeveel ouders we
kunnen rekenen. We willen ouders die vorig jaar aanwezig waren vragen andere ouders te attenderen op
deze avond. Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Week van de pauzehap groep 5 t/m 8
Van 24 t/m 28 september doet groep 5 t/m 8 mee aan de week van de Pauzehap, een lesprogramma van
Ik eet het beter.
Tijdens de week van de pauzehap leren en ervaren leerlingen van groep 5 tot en
met 8 hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op
dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een verantwoorde pauzehap
aangeboden. Die dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee te nemen.
Gezond eten kan heel leuk zijn.
De interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een
speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren
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over de herkomst van hun eten en ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf.
Kijkt u vooral eens op www.ikeethetbeter.nl
Nieuws uit groep 1 – 2A
Wij werken bij de kleuters deze periode over ik, mijn lichaam en emoties.
We zijn begonnen met het boek Bang Mannetje van Mathilde Stein en
Mies van Hout te bekijken. De kinderen mogen vertellen wat ze op de
platen zien. En wat ze denken dat op de volgende plaat gaat gebeuren.
Bang Mannetje is bang voor alles: bang om iets te zeggen als er iemand
voordringt bij de bakker, bang om de straat
op te gaan in zijn lievelingsbroek, bang voor
spoken onder zijn bed. Hopelijk kan de toverboom hem helpen om iets minder
bang te worden …
De volgende dagen leest juf het boek voor en kennen de kinderen het verhaal
steeds beter. Op vrijdag spelen we het boek uit en
dramatiseren we wat Bang Mannetje allemaal doet en
beleeft.
Tijdens de werkles tekenen kinderen waar ze zelf bang voor zijn, maken zelf een
mooie bloemetjesbroek voor Bang Mannetje of mogen in de poppenhoek voor
heks en mannetje spelen. Bij de thematafel kunnen ze het verhaal naspelen met
poppen van een Bang Mannetje, een grote draak, een spin, een heks en een
toverboom. Ook kunnen ze zelf het boek nog eens bekijken, of andere boeken over
lichaam en emoties bekijken. Verder bouwen de
kleuters graag met grote blokken een huis voor
Bang Mannetje.
Ook hebben we nieuw materiaal in de
kleuterbouw: Kiene Klanken. Dit is een doos
met interactieve klankstempels. Met de
stempels kunnen de kinderen op een tablet
letters en woorden stempelen. Zo oefenen ze
met letters en woorden hakken en plakken. De kleuters vonden de app erg
interessant.
Sinds kort voor de grote vakantie heeft juf Els een elektrische piano in de klas. Als wij gaan zingen, kan juf
een aantal liedjes meespelen op de piano. Ze oefent hard om meer liedjes mee te kunnen spelen. De
kleuters genieten erg van de muziek.
Bijlage
In de bijlagen vindt u de kinderactiviteiten in september en oktober van de Schoor en de ouderbrief die
hoort bij Week van de pauzehap.
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Goed gedaan
Inmiddels hebben wij de eerste les over
wennen gehad. De komende twee
weken hebben we les 2. Ook thuis kunt
u dit bespreken. Deze week en
volgende week hebben wij thema
‘Samen één groep’.
Les 2: ‘Samen één groep’.
De kinderen in de klas zijn allemaal
verschillend en dat is leuk! Maar al die
verschillende kinderen moeten wel
leren hun best te doen om elkaar goed
te begrijpen.
In de klas komt het volgende aan de
orde:
• Alle kinderen in de klas zijn
verschillend (in wat ze kunnen, willen
en doen).
• Het is goed dat de kinderen
verschillend zijn. (Je kunt elkaar helpen
en aanvullen.)
• De kinderen zijn samen één groep en
moeten steeds hun best doen om de
anderen goed te begrijpen. (aankijken,
om de beurt praten, goed luisteren)
Tips voor thuis
• Maak er een gewoonte van om tijdens
het eten iedereen om de beurt te laten
vertellen wat zij gedaan hebben.
• Praat eens met uw kind over de
taakverdeling in huis. Iedereen kan en
doet andere dingen: samen lukt het
wel!
• Probeer zelf altijd respectvol te praten over mensen die andere gewoonten, mogelijkheden of ideeën
hebben.

