Belangrijke data:
-

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie
Woensdag 1 november: Dankdag

Jarigen deze week (en in de herfstvakantie):
-

26 oktober: Jaylinn Eilander uit groep 1/2
28 oktober: Sepp Hendriks uit groep 3
2 november: Jari ten Hove uit groep 4

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 2 november

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar.

Algemeen
Herfstvakantie
Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt het eerder zomer dan herfst. Toch liegt de
agenda niet. Als u dit leest, staat de herfstvakantie voor de deur. Terugkijkend op de
periode vanaf de grote vakantie, kunnen we rustig zeggen dat er veel is gebeurd.

Nieuwbouw
Zo is eindelijk het groene licht gekomen voor de nieuwbouw van de school. Een drukke
periode vangt aan. En op kortere termijn zullen veel zaken definitief duidelijk worden.
Zoals u weet wordt u hierover in ‘Het Plattegrondje’ geïnformeerd.
De bibliotheek op school
Afgelopen maandagmiddag hebben we een bijeenkomst gehad over de Bibliotheek op
school. Hierbij waren juf Margreet en juf Willi (lees coördinatoren), Anne van Laar
(leesconsulente bibliotheek) Dieuwke de Goede (namens bibliotheek Kampen) en ikzelf
aanwezig. De vergadering was belegd door Jan Maarse, hij begeleidt ons als
kopgroepschool. We konden hem over veel zaken vertellen die binnen de school gedaan
worden. Veel dingen lopen echt goed. En hierbij mag best nog eens genoemd worden dat
dit niet in de laatste plaats te danken is aan onze leesmoeders. In de komende periode
gaan we aan de slag met lezen en ouderbetrokkenheid. Uw houding ten opzichte van
lezen en boeken thuis is van groot belang voor uw kinderen. Daarnaast willen we de
kinderen stimuleren om leesboeken uit onze bibliotheek mee naar huis te nemen. We
merken soms dat ouders en kinderen niet altijd weten dat dit mag. Ouders u kunt ons
helpen door uw kinderen op te roepen een boek mee naar huis te nemen…… Voor deze
geleende boeken gelden dezelfde regels als die van de gewone bibliotheek.
Panelgesprek ouderbetrokkenheid 3.0
Ook hebben we dinsdagavond het eerste panelgesprek met ouders gehad. Ik kan u in dit
stukje nog niet vertellen hoe dit is gegaan. Als ik dit schrijf moet het gesprek nog
plaatsvinden. De regiegroep ouderbetrokkenheid heeft in elk geval erg haar best gedaan
om het gesprek goed voor te bereiden. We zijn erg blij dat de ouders die voor dit
gesprek zijn uitgenodigd, positief reageerden. Eigenlijk kunnen we samen heel tevreden
zijn dat dit panelgesprek plaatsvindt. Het is een teken dat we als ouders en school goed
‘samen op weg’ zijn. Een beetje spannend is het wel. We willen heel graag een geslaagde
avond. Maar we mogen natuurlijk ook van dit eerste gesprek leren. U leest er verderop
in de nieuwsbrief meer over.
Leerlingenraad
Juf Marleen en juf Margreet zijn op dit moment druk bezig om de leerlingenraad voor
te bereiden. We hebben van verschillende scholen voorbeelden gekregen van invulling
van een leerlingenraad. Zo’n leerlingenraad is niet alleen maar een groep kinderen die
adviezen mogen geven, of vragen van de school beantwoorden. Er zit een behoorlijke
portie ‘burgerschap’ in. Denkt u aan verkiezingen, vergaderen, notulen maken,
terugkoppelen naar je groep enz. enz.
Ouderbijdrage
U hebt een brief ontvangen met daarin het verzoek de ouderbijdrage te betalen. Veel
ouders hebben aan deze oproep gehoor gegeven, maar nog niet iedereen. Ik wil u

nogmaals verzoeken de ouderbijdrage te voldoen. Mocht dit voor u tot problemen leiden,
dan kunt u altijd contact met mij opnemen.
Fijne vakantie
Rest mij nog om u een fijne week met de kinderen toe te wijzen. Ik hoop dat de
kinderen mogen genieten van mooi weer en veel naar buiten kunnen. Helaas wijzen de
vooruitzichten eerst nog niet in die richting.

Zending: doen we mee?
Hiernaast ziet u Danyelu, onze sponsorjongen uit India.
Op maandag mag uw kind wat geld voor hem meenemen,
zodat hij naar school kan en elke dag warm eten krijgt. Maar dat kost €30 per
maand en dat geld komt helaas niet meer binnen. Misschien vergeet u het op
maandag? Geen probleem: op alle andere dagen mag u ook wat meegeven! En het
hoeft echt niet veel te zijn: als iedereen €0,10 mee zou nemen per week, dan is
dat al genoeg! Nu heb ik een voorstel: op woensdag 1 november is het Dankdag,
een speciale dag om er bij stil te staan hoeveel wij van God krijgen: eten, drinken,
kleding, een dak boven ons hoofd en dagelijks onderwijs. Als je iets te eten in je
vriezer hebt, kleren in je kast, een dak boven je hoofd, dan ben je rijker dan 75%
van de wereld. Heb je ook nog wat spaargeld en wat briefgeld in je portemonnee,
dan hoor je bij de 8% rijkste mensen van de wereld. Dat las ik laatst en dat zette
me wel even aan het denken. Wat hebben we dan toch veel om dankbaar voor te
zijn… Zullen we dan op dankdag proberen om allemaal wat mee te nemen voor
Danyelu??? Als een soort nieuwe start, om hem niet te vergeten? Uit dankbaarheid
voor al die dingen die wij zo gewoon vinden? Hij kan zijn geluk niet op dat wij
vanuit Nederland hem helpen. Doen we mee?

Kind op Maandag

We gaan na de vakantie luisteren naar de vertellingen over Jozef. U kunt hierover lezen
in de Bijbel in Genesis 37 en 39. Het gaat over dromen, want Jozef droomt. Het gaat
ook over jaloezie: zijn broers gooien Jozef uit jaloezie in een put en verkopen hem.
Maar God heeft een plan met het leven van Jozef, al ziet hij dat zelf vast nog niet in
deze donkere en uitzichtloze situatie…

Verslag panelavond.
Inmiddels kijken we alweer terug op onze eerste panelavond.
Na de opening en een korte inleiding over waarden en normen gingen we vrij snel aan de
slag. Aanwezige ouders en leerkrachten schreven als eerste op wat ze zelf belangrijke
waarden vinden.
In ontspannen sfeer werd daar vervolgens in de groepjes over van gedachten gewisseld.
Pas toen de ‘gezamenlijke belangrijkste waarden’ opgehangen waren kregen we de
waarden van de school (en van de vereniging Iris) te zien, zoals die nu op papier staan.
Wat bleek? Er waren verrassend veel overeenkomsten. Twee belangrijke waarden willen
we vast noemen, namelijk ‘respect’ en ‘veiligheid’.
De uitdaging was om vanuit de waarden –ook voor jonge kinderen begrijpelijkenormen/regels op te schrijven, maar dat heeft al mooie normen opgeleverd.
De Emmaschool, dat zijn we samen. Deze avond was daar een mooi voorbeeld van!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Er heeft zich 1 moeder aangemeld voor het halen en brengen van de Boekenbas boeken.
Zijn er misschien nog meer ouders, die dat zouden willen doen. Het zal waarschijnlijk
gaan om 1 keer halen en 1 keer wegbrengen als er 4 ouders zijn. Mogen we ook op u
rekenen? Alvast bedankt!

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 5,6,7,8 weer voorgelezen aan de
kinderen van groep 1,2,3,4. Dit gebeurt altijd voor elke vakantie. “ Oud leest jong voor”
Het was een geweldig succes en heel vertederd om zo te zien hoe de kinderen met
elkaar omgaan.

Na de herfstvakantie starten we met de spelletjes moeders. Fijn dat er
moeders zijn die een half uurtje met de kinderen een spelletje willen spelen.
Als u dat ook iets lijkt, dan bent u natuurlijk van harte welkom.
Ook staan er na de herfstvakantie spelletjes op de tafels. U mag dan samen met uw
kind/eren een spelletje spelen, maar een boekje samen lezen mag natuurlijk ook. De
kinderen mogen alleen spelen met de spelletjes, die op de tafels klaarliggen.

Er is nog steeds de mogelijkheid om een boek uit onze schoolbibliotheek te lenen om
tijdens de vakantie thuis te lezen. We hopen dat veel kinderen dat zullen doen!

Volgende week van maandag 23 oktober tot maandag 30 oktober hebben we
herfstvakantie.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie zal hebben en we verwachten jullie allemaal
maandag 30 oktober, lekker
uitgerust, weer op school.

Nieuws uit groep 3:
Veilig leren lezen
Morgen gaan wij naar het bos! Houdt u er rekening mee dat uw kind geen nieuwe kleren
draagt? Wellicht regenlaarzen draagt/mee neemt? Mocht er thuis nog een loep liggen is
dat natuurlijk ook wel erg leuk want de kinderen gaan gericht op zoek naar bepaalde
dingen in het bos! Dit verzamelen ze in hun eigen ‘schatkist’ en kan u thuis met ze
bekijken. Om 12.00 uur zijn wij terug op school.

Het laatste woord van kern 2 is het woord ‘oog’. De kinderen hebben de letter
‘oo’ geleerd en het klankgebaar wat daar bij hoort. Deze week sluiten wij kern
2 ook alweer af. Vandaag mogen alle kinderen laten horen hoe goed en vlot ze al
woordjes kunnen lezen. U krijgt daarvan ook weer bericht via een brief.
Na de herfstvakantie starten we dan alweer met kern 3. Dan krijgt uw zoon/dochter
ook weer nieuwe woordjes mee om thuis te oefenen en te bewaren in de snelhechter.
Een tip voor de vakantie: het oefenen blijft heel belangrijk (woorden kern 1 en kern 2
herhalen). Op die manier pakken de kinderen het lezen na de vakantie vlot weer op in de
klas.
Rekenen
Wij behandelen het aanvullen tot 10, groepjes maken, eerlijk delen, tellen tot 20
m.b.v. de vijfstructuur én klokkijken (hele en halve uren) komen dit hoofdstuk
aan de orde. In de klas oefenen wij het klokkijken via deze link:
http://tools.teachwithatouch.nl/#/Klok De optie ‘digitale klok’ kan u uit zetten
want dit is voor de kinderen niet aan de orde.
De week na de vakantie gaan we de onderdelen die nog best lastig zijn herhalen en extra
oefenen. Daarna nemen we de toets van hoofdstuk 2 af.
Even een herinnering: na de herfstvakantie is het de bedoeling dat de kinderen zelf de
klas inkomen. Zou u in de gang afscheid willen nemen? Wanneer u even iets aan de
leerkracht wil vertellen is dat geen probleem natuurlijk! Wil u zoon/dochter graag iets
laten zien kan dit altijd na schooltijd. Als de deur van de klas open is bent u van harte
welkom!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en hopen alle kinderen maandag 30
oktober weer te zien op school!

Nieuws uit groep 4:
Deze week zijn we druk geweest met werkvormen van cooperatief leren. Vraagt u
het de kinderen maar eens. We zijn echt aan het oefenen maar het gaat steeds een
stapje beter. De high-tea is waarschijnlijk net af gelopen als u het Emmapraatje
leest. Wat wij in ieder geval erg leuk vonden is dat er zoveel ouders zich hadden
opgegeven om te komen. Ook zijn we met de hulp van de klassenmoeders erg blij.
Het zou fijn als u nog gelegenheid heeft om in de vakantie met uw kind te lezen. In
ieder geval wensen wij u allen een hele fijne week .

Nieuws uit groep 5:
Vakantie!!!
Heerlijk hè, herfstvakantie! Wat zijn die eerste schoolweken omgevlogen; en dan nu een
weekje rust… welverdiend! De kinderen in groep 5 hebben al veel geleerd en ze werken
hard: een groot compliment! Ook zie ik kinderen die heel leuk met elkaar omgaan en
problemen samen oplossen. Dat willen we na de vakantie nog eens wat beter gaan
bekijken en daarom starten we dan met de “pluimenkaartjes”. Kinderen krijgen om de
beurt een kaart met een pluimpje, een compliment. De mooie dingen die we doen willen
we eens meer voor het voetlicht brengen!

Bij vakantie denk ik aan lekker lezen (er ligt al een stapeltje boeken klaar…) Bij sommige
kinderen is dat misschien ook zo, fijn! Anderen denken daar wellicht iets anders over…
Toch wil ik u vragen om het lezen in de vakantie niet achterwege te laten. Het kan op
heel veel manieren: lekker lezen op de bank, even oefenen na het eten, maar ook tijdens
een uitstapje. Dan kan uw kind bijvoorbeeld lezen wat er in de handleiding of op de
routebeschrijving staat, of alvast op internet opzoeken wat er tijdens het uitstapje
zoal te beleven en te bekijken valt. Houdt uw kind meer van schrijven? Dat is ook een
prima oefening: een dagboekje of logboekje bijhouden van de leuke dingen in de
vakantie, of zomaar een briefje of verslagje maken van iets wat je hebt gezien en wat
je niet wilt vergeten.
We hadden gisteren zomaar opeens een mooi concert in onze klas: Maartje op de cello
en haar zus Lotte op de viool! We leerden van hen dat dit strijk- en snaarinstrumenten
zijn, en dat muziek maken een fijne hobby is. Leuk, dames!

Alle kinderen hebben deze week een rooster meegekregen voor de boekbesprekingen.
We starten op maandag 6 november. Ik zal na de vakantie ook steeds in het
Emmapraatje zetten wie er aan de beurt is. Op de achterkant van het rooster staat een
soort “handleiding”. Ga er wel ontspannen mee om, het is de eerste keer dat de kinderen
dit doen en het is soms al best spannend om zo’n presentatie voor de klas te houden.
Deze handleiding is vooral bedoeld om uw kind wat houvast te geven: zo kan ik het goed
voorbereiden en hier gaat de juf op letten. Het mag vooral ook leuk zijn: jij hebt een
boek gelezen dat je mooi vindt en je wilt de hele klas wel eens laten horen waarom zij
dit boek ook zouden moeten lezen. Wie weet doen we heel leuke ideeën op van elkaar!
En Jeron: gefeliciteerd, jij hebt de voorleesbeker gewonnen van groep 5 en 6. Wat knap!
Op deze plek natuurlijk ook een compliment voor Tess: goed gedaan, hoor!
En dan mochten we allemaal voorlezen aan kleuters: dat was leuk! De kinderen van onze
groep mochten nu voor het eerst zelf voorlezen en dat is een hele belevenis. Er zei er
één: “Juf, hier heb ik van gedroomd dat ik dat een keer mocht doen!”

Maar nu eerst: uitrusten en genieten! Fijne vakantie allemaal en tot ziens op maandag 30
oktober!!!

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
De kinderen hebben vanmiddag hun eerste topografietoets op de tablet gemaakt. Over
een aantal weken zal de volgende toets worden ingepland. Natuurlijk kunnen ze hier al
voor leren. Het gaat dan om de levels 4 t/m 6. Dit kan weer via www.blinkstart.nl met de
schoolcode 539944.
De kinderen hebben weer nieuwe dicteewoorden meegekregen naar huis. Op maandag 6
november staat het woordendictee gepland. Oefent u weer met uw zoon of dochter
thuis? De kinderen hebben ook een kopie van de taalles meegekregen naar huis. In deze
les hebben de kinderen vragen bedacht voor iemand die ze nu moeten gaan interviewen.
Wilt u ze hierbij helpen? Het is belangrijk dat ze aantekeningen maken zodat ze later

op school een verslag hiervan kunnen maken. Dit wordt ook allemaal uitgelegd op het blad
wat ze mee hebben gekregen. De kinderen moeten dit maandag na de vakantie weer mee
naar school nemen want die woensdag gaan we beginnen met het verslag. Ze hebben echt
hun best gedaan op de vragen, ik ben benieuwd! Deze week hebben we onze
verkeerstoets gemaakt. We hebben het gehad over de regels achterin de auto en
hebben gekeken hoe dit zit bij het openbaar vervoer. Namens ons een fijne vakantie

Nieuws uit groep 7:
Afgelopen maandag hebben de kinderen de eerste toets gehad van de typecursus. Het
was goed te merken dat de kinderen veel oefenen thuis. Er zijn mooie resultaten
behaald.
Na de herfstvakantie willen we graag starten met de spreekbeurten. Er zal een schema
gemaakt worden wie wanneer aan de beurt is. Dit wordt nog met de kinderen besproken.
Belangrijke datum: donderdag 2 november topotoets

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Hannah. Hannah kan supergoed voorlezen, ze kan goed
uitleggen en ze is goed in paardrijden.
Cyberboy
Na de herfstvakantie doet groep 8 mee aan Nederland Leest Junior 2017. Het
thema dit jaar is robitica en het boek dat centraal staat is Cyberboy van Tanja de
Jonge. In de klas gaan we voornamelijk discussiëren over de thema’s die aan bod
komen in het verhaal.

Bedankt!
Alle kussens en dekens om lekker mee te lezen mogen weer naar huis. Bedankt dat
we gebruik mochten maken van deze spullen!

Belangrijke data:
-

20 oktober: huiswerk

-

31 oktober: Engels toets

-

? oktober/november: boekbespreking

-

7 november: dictee spellingswoorden thema 2

Winnaars voorleeswedstrijd.
Groep 5/6: Jeron
‘Ik ben super, super blij met de beker. Nu is Mathilda (Roald Dahl) mijn
lievelingsboek ter wereld. Ik had goede tegenstanders maar ik heb toch gewonnen.
Ik wou bijna huilen, zo blij was ik met de beker!’
Groep 7/8: Hannah
Hoi! Ik heb meegedaan met de voorleeswedstrijd! Ik ging door, samen met Lotte en
wij gingen lezen voor de school! Ik vond het heel spannend om dat te doen. Het is
heel wat om voor te lezen voor je school! Maar ik vond het wel leuk! Ik vind het leuk
om mensen te overtuigen dat lezen leuk is! Ik heb voorgelezen uit ‘Ravelijn en de
bende van de witte veer’, het is geschreven door Paul van Loon en de uitgever is
e
Leopold. Met dat boek ben ik 1 geworden! Nu ben ik door. En ga ik voorlezen in de
bieb van Kampen! Kom je ook kijken? Groetjes, Hannah

