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Reflecteren
Je moet je eigen handelen steeds onder de loep nemen.
Nadenken of je het wel goed doet of dat het beter kan.
Je moet kritisch op jezelf zijn. Dat leren de kinderen op
een jenaplanschool. Daarmee werk je aan inzicht in
jezelf, in je persoonlijkheid. Maar ook leer je wensen en
dromen steeds beter kennen en onder woorden
brengen.
Kalender 2018-2019
29 okt

Midden- en bovenbouw naar
pre-historisch dorp in
Eindhoven
Viering
Onder bouw vrij
Teamvergadering
Verslagen gaan mee naar huis
Studiedag

31 oktober
2 november
8 november
8 november
9 november
Verjaardagen
16 okt
30 okt

Teddy 4 jaar
Ton jarig
Sem 4 jaar

Groep 1-2-3
Kinderboekenweek
We hebben gewerkt vanuit het thema “vriendschap”. Het
verhaal “mag ik meedoen?” spreekt de kinderen erg aan. Samen
hebben we benoemd wat een vriend betekent: wat is een
vriend, wat kan een vriend en wat zegt een vriend. In het lied

over dit verhaal, beleven we het gevoel van eend. Eend mag
nergens meedoen want hij kan niet brullen als een leeuw, sissen
als een slang en trompetteren als een olifant. Dan richt eend een
eigen club op waar iedereen welkom is.
In onze stamgroep zijn wij ook een club waar iedereen bij hoort.
De eerste periode zit erop. We hebben al veel beleefd, gedaan
en geleerd. Carla en Wilma zijn zeer trotse juffen.

Herfst
We werken nu vanuit het thema “herfst”. We hebben al heel
veel kastanjes gekregen: 117!!!
Vele herfstmaterialen zijn meegebracht: eikels, takjes,
gedroogde bladeren....Met deze materialen gaan we knutselen,
werken bij taal- en rekenactiviteiten. Dank jullie wel. De eerste
knutselresultaten zijn in de groep al te bewonderen. In de
ontdekhoek gaan kinderen heel nauwkeurig kijken hoe
walnoten, dennenappels, eikels en kastanjes eruit zien: de
buitenkant en de binnenkant.
Herfstwandeling
Dinsdag 30 oktober gaan we met opa Henk een herfstwandeling
maken. Vraag maar aan de kinderen wat ze allemaal gezien,
gevoeld, gehoord en beleefd hebben.

Groep 4-5-6
High tea in de middenbouw.
Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie werd er in de
middenbouw een high tea georganiseerd. Bij Engels hebben we
thema food. We hebben al veel Engelse woorden over food
geleerd. Bij food hoort natuurlijk een high tea. De kinderen
hebben het menu gemaakt en er zijn placemats gemaakt.
Iedereen maakte een hapje voor bij de high tea. Het was een
feest, de sfeer was gezellig en het eten was heerlijk. Een mooie
afsluiting voor de herfstvakantie.

Groep 7-8
In de bovenbouw hebben we veel tijd besteed aan het thema
TIJD. Iedereen is druk met het werkstuk over dit thema. Vol
enthousiasme hebben we de spullen bekeken die in de gangen
staan. Voor de afsluitende viering werken we aan een
combinatie van het thema tijd én de groene voetstappen.

Bij deze willen we jullie dan ook nog eens extra uitnodigen voor
de viering op 31 oktober!
Vanaf woensdag 24 oktober werkt Chantal in de bovenbouw.
Margreet heeft vanaf die dag de woensdagen vrij. Dit zou
eigenlijk op de dinsdagen zijn.
Dinsdag 30 oktober heeft groep 8 het drempelonderzoek. Dit is
een onderzoek waarbij voor de tweede keer (eerste keer was de
entreetoets eind groep 7) gekeken wordt naar welk
vervolgonderwijs de kinderen kunnen. Of de Adit dan ook
afgenomen kan worden weten we nog niet zeker.
Aan het eind van groep 8 wordt dan de eindtoets afgenomen.
Dat is de IEP-toets.

W. O. Thema Tijd:
Op maandag 29 oktober gaan midden- en bovenbouw naar het
pre-historisch dorp in Eindhoven. Het pre-historisch Dorp in
Genneper Parken te Eindhoven is een historisch
openluchtmuseum dat onderdeel is van Eindhoven Museum.
Het behandelt zes tijdperken van de geschiedenis, van
prehistorie tot aan de 80-jarige oorlog. We vertrekken rond
11.00 uur met auto’s en zullen rond 15.45 uur weer terug zijn.
De kinderen maken in het pre-historisch dorp kennis met
voorwerpen en gewoontes van vroeger. Warme kleding is
belangrijk want er zijn ook buitenactiviteiten.

Oudergesprekken.
De eerste gesprekken voeren wij dit jaar in november in week
46. De stamgroepleider praat met u over de ontwikkelingen van
uw kind. De gesprekken duren een kwartier en worden gepland
op maandag 12 november van 16.00 tot 17.00 en van 18.00 uur
tot 20.00 uur,
op woensdag 14 november van 14.00 uur tot 17.00 uur en van
18.00 tot 20.00 uur.

