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Staking
Woensdag 6 november a.s. organiseren de onderwijsvakbonden (AOb, AVS, CNV,
FNV en FvOv) een staking voor het primair en voortgezet onderwijs. De zes
samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs van Voorne-Putten, Rozenburg
en Maassluis hebben hun steun uitgesproken voor een staking. Alle scholen zullen
daarom deze dag gesloten zijn.

“Leer”reis groep 4
Groep 4 is op leerreis, door Nederland in Madurodam, geweest. Juf ik ben op zoek
gegaan naar het IJselmeer! Ik heb wel dijken en bruggen gevonden, maar geen
Ijsselmeer. De kinderen hebben een mooie en leerzame dag gehad. Veel AHA!
Momenten.
Journalisten in de dop! Vanuit datgene dat je in de klas hebt geleerd, in de praktijk
bekijken en je ervaringen bundelen met de reeds opgedane kennis. Om dit
vervolgens te bundelen in een eigen gemaakte muurkrant. Hoe bedoel je creatief
bezig zijn met taal!

“Leer”plezier groep 6

Groep 6 heeft het leerdomein Aardrijkskunde afgesloten met een Mediterraans buffet. In groep 6
staat het het thema Europa centraal. De leelringen uit groep 6 hebben in de afgelopen 5 weken veel
geleerd over Europa. Multicultureel is zichtbaar, maar kan je ook proeven.
Vandaag hebben de leerlingen op school en bij kookadressen thuis een buffet voorbereid. Vervolgens
hebben ze ook echt een Europa kunnen proeven. De aula was voor de eerste keer dit schooljaar
omgetoverd tot een Restaurant.

Vakantie
Vrijdag 18 oktober, de start van de Herfstvakantie. Geniet van de vrije dagen en
verras de juf of meester de leuke leeservaringen die jullie hebben beleefd in de
vakantie. Maandag 28 oktober zien we de ontspannen kinderen weer terug, om zich
op te maken voor de twee laatste maanden van dit kalenderjaar.
Denkt u nog de leuke lees-leermomenten: voorlezen uit hun eigen favoriete boek,
breng een bezoekje aan de bibliotheek, laat ze een recept uitzoeken, lezen en
uitvoeren.
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WC gebruik jongens groep 5
Na de vakantie zal er aandacht worden besteedt aan het wc gebruik
van de jongens uit groep 5. In de afgelopen weken wordt er bewust
tegen de scheidingswanden aan geplast. Op school kennen we de regel
dat we geen last van elkaar hebben. We hebben last van degene die
niet weet hoe hij de wc moet gebruiken.
Iedereen wilt graag naar een schone wc kunnen gaan. Als iedereen dit
vindt, moeten ze er ook zelf voor zorgen dat ze een schone wc kunnen
gebruiken. Wilt u als ouder uw zoon er nog eens op wijzen dat het niet
juist gebruiken van de wc onhygiënisch is en dat dit voor ziektes kan
zorgen.
Wat doet de school aan de inrichting van de toiletgroepen?
Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid en Samenwerken zijn
Daltonkernwaarden die ook hier van toepassing zijn. De periode dat je
maar 4 velletjes mee mocht nemen naar de wc is al heel lang
afgeschaft. We vinden het belangrijk dat de leerlingen standaard
gebruik kunnen maken van wc papier en handdoekjes bij het naar de
wc-gaan. De kinderen hoeven niet na te denken, dat als ze toch een
grote boodschap moeten doen, te weinig papier hebben. Na het wc
gebruik, je handen kunnen wassen en drogen, hier is ook aan gedacht.
De WC aan het einde van de dag schoonmaken, hier zorgt de
interieurverzorgster voor.
Dat de WC schoon achtergelaten wordt, daar zorgen de kinderen zelf voor! Zo zorgen we met
elkaar voor een schone toiletgroep.
O jaa, een lekker geurtje is ook niet weg. Daarom zorgt de school voor een
onderhoudscontract voor de luchtverfrissers!
Groep 7 toch nog op “leer”reis
Even was er sprake van teleurstelling. Op 15 oktober stond er
een excursie gepland naar het werldmuseum. Dit sloot perfect
aan bij het thema Afrika en Azie, waar in d eafgelopen weken
door de kinderen aan gewerkt is.
Helaas bereikte ons het bericht dat het Wereldmuseum, ondanks
reeds gemaakte afspraken, ons niet kon ontvangen op 15 oktober.
Door samen te werken is het toch nog gelukt om op een zeer
korte termijn een alternatief te regelen.
De leerlingen hebben een “leer”reis gemaakt naar Diergaarde
Blijdorp. Aan de hand van een natuurles zijn de kinderen en de
begeleiders verder meegenomen in de wonderde wereld van de
dieren en hun leefomgeving uit Afrika en Azië.

weekbrief

“OUDERkracht”
De voorbereidingen voor de gezellige decembermaand, zijn
voorzichtig aan gestart. Om er voor de leerlingen een mooie tijd
van te maken is er achter de schermen nog van alles te doen. We
zijn nog hard op zoek naar enthousiaste ouders, die ons willen
ondersteunen bij de activiteiten.
Kunt u in uw agenda kijken of er wat tijd vrij gemaakt kan
worden, om onze krachten te bundelen. Zodat we aan het eind
terug kunnen kijken op een geslaagde decembermaand voor de
kinderen.
Vragen en of aanmelden, evenementendevuurvogel@prokindscholengroep.nl of loop even door naar het ouder "Kracht"honk!
Bedankt voor uw inzet. De eerste schoolweken zitten er alweer
op. De week van maandag 21 oktober tot en met zondag 27
oktober, kunnen de kinderen genieten van de Herfstvakantie.
Het team kan in de afgelopen weken terugkijken naar een mooie
samenwerking met de ouders. Door uw inzet, aandacht en
ondersteuning hebben de kinderen mooie “leer”reizen en
gerechten kunnen maken. Het team wilt U dan ook graag hartelijk
bedanken voor uw betrokkenheid.

Klassenagenda
Uitstapjes

Thema’s - toetsen

Groep 1/2a

Waar woon ik?

Groep 1/2b

Waar woon ik?

Groep 3

Waar woon ik?

Groep 4

Waar is t?

Groep 5

Alles in 1: Nederland week 4

Groep 6

Vr. 1/11 Belasting-Douane museum

Alles in 1: Europa week 4

Groep 7

Alles in 1: Afrika en Azië week 4

Groep 8

Alles in 1: Australië week 4

“Leer”reis na de vakantie
Groep 6 zal de eerste leerreis van november neer gaan zetten.
Op 1 november zullen zij een bezoek gaan brengen aan het
Douane Museum “een Museum vol verrassingen”.
Het museum een verrassende ontdekkingsreis door de
geschiedenis van belastingen in Nederland en de wereld van de
Douane. Deze leerreis is gekoppeld aan het Aardrijkskundige
domein. In groep 6 staat dan “Europa centraal”.
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