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Is er structureel aandacht voor de actieve zorg voor
planten, dieren en levensgemeenschappen?
De kwaliteit van de directe speel- en leefomgeving van de
kinderen op school. Zijn er plekken waar kinderen kunnen
klimmen kunnen graven, kleine beestjes zoeken, wilde
bloemen plukken.

Kalender 2019-2020
29 oktober herfstwandeling onderbouw
31 oktober studiedag; kinderen zijn vrij
1 november onderbouw vrij
6 november de Lindekring staakt
27 november bezoek aan Elzendaal groep 7 en 8.

Verjaardagen
16 oktober Teddie
30 oktober Sem
30 oktober Ton Hovens

Groep 1-2-3

Na de herfstvakantie zijn we weer enthousiast van start
gegaan. Fos en Vive komen af en toe een dagje om te
wennen. We heten ze van harte welkom.
Thema
We zijn nog even door gegaan vanuit het boek
‘GEWONNEN’'. We leren veel overeenkomsten en
verschillen benoemen van de vele voertuigen. We zitten
regelmatig samen in de bus tijdens het lied “de wielen
van de bus”. Kinderen bedenken spelen bij de buskaarten
met getallen erop.
Het volgend thema heeft te maken met TIJD. We gaan
werken vanuit HERFST. Dinsdag 29 oktober maken we
wederom een herfstwandeling met opa Henk. We
vertrekken vanaf 13.30 uur. Ouders, opa’s en oma’s zijn
van harte welkom om samen met ons te genieten van de
prachtige herfstkleuren.
Glazen potje
In de week van 4 november mogen de kinderen een
glazen potje beplakken waar we kaarsjes in kunnen doen.
Tijdens de donkere dagen kunnen we vele lichtjes
gebruiken. Het is de bedoeling dat elk kind een glazen
potje mee brengt, zonder deksel, zonder etiket. Uiterlijk 4
november meebrengen. Bij voorbaat dank.
Zelfstandigheid
Er is gericht aandacht voor zelfstandig werken. We praten
over waarom zelfstandigheid belangrijk, gunstig is.
(eigenaarschap) Welke kwaliteiten zet je in? Hoe kunnen
we elkaar helpen? Wat verwachten we van de juf? Wat
we doen en belangrijk vinden, schrijven we op. Onze
bevindingen tot nu toe zjin te lezen en hangen in de klas.
Het is geweldig om te zien en horen wat onze stamgroep
al weet en kan. Samen staan we sterk!
Bee-Bot
Vanuit de bibliotheek hebben we het project BOTJE BIJ te
leen. De kinderen gaan aan de slag met programmeren.
Vanuit een verhaal, versje, eigen plan, moet er een route
worden afgelegd. De kinderen zorgen dat het bijtje de
route kan lopen. Er wordt dus flink geoefend met vooruit,
achteruit, links en rechts.

Groep 4-5
Wereldoriëntatie:
Na de vakantie zijn we gestart met thema TIJD. We
hebben kennis gemaakt met de tijdbalk of tijdlijn.
Komende week gaan we op zoek naar plaatjes van

gebeurtenissen die we op de tijdlijn kunnen plaatsen. We
hebben ook een bezoek gebracht aan het
Boerenbondsmuseum in Gemert waar we veel hebben
gezien, gehoord en geleerd over hoe het leven vroeger
was.
Jiska en Jill schreven het volgende verslag:
Boerenbondmuseum
Wij zijn naar het Boerenbondsmuseum in Gemert
geweest. Het was heel leuk in het Boerenbondsmuseum.
De klompenmaker vertelde dat ze vroeger in Groesbeek,
tijdens de Tweede Wereldoorlog, gesmokkeld hebben.
Door de smokkelklompen aan te den kun je gemakkelijk
iets smokkelen. De smokkelklompen zijn fop klompen die
je op het verkeerde spoor zetten. Handig voor mensen die
voedsel aan het smokkelen zijn.
We zijn ook in het schooltje geweest. Ze hadden
klaptafeltjes met ingebouwde inktpotjes. Als je straf kreeg
da moest je achteraan in de klas gaan zitten, of je moest
met je knieën in de klompen gaan zitten (een half uur)
met ezelsoren op je hoofd, en een bordje met: Ik ben een
ezel.
Groep 6-7-8
Op woensdag 23 oktober zijn we naar het
Boerenbondsmuseum in Gemert geweest. Het was
ongelooflijk leuk! We hebben veel gezien en geleerd. De
mannen die ons rondleidden vonden ook dat we heel veel
vragen hadden en zo geïnteresseerd waren.
Op de foto staat Robin, die héél boos was, omdat hij straf
had gekregen. Daarom moest hij naast de hete kachel
gaan zitten, terwijl zijn vrienden gewoon in de banken bij
elkaar mochten zitten! Gelukkig is het maar allemaal
gespeeld.
Iedereen was wel erg onder de indruk!
Nieuws van de eierboeren:
De eieren zijn dit jaar 25 cent per stuk. Bij de aankoop van
10 eieren krijgt u er 1 gratis!
We hebben ons opgegeven om op 27 november een
ochtend mee te draaien op Elzendaal in Boxmeer. Dit is
voor groep 7 en 8. Groep 6 blijft op school. Zodra er
nieuws is laten wij het jullie weten!
Staking in het onderwijs.
Op 6 november a.s. gaat het onderwijs wederom staken.
Het salaris, de werkdruk en de kwaliteit van het
onderwijs, daar gaat het om. We willen dat er weer vele
jongeren gaan kiezen voor ons mooie beroep. Het
lerarentekort waardoor er geen vervanging te vinden is is

een groot probleem. De politiek neemt ons niet serieus
en daarom staakt het onderwijs op 6 november a.s.

Social schools
Goed nieuws!! 95% van de ouders zijn gekoppeld aan
social schools. Dit betekent dat vanaf nu de communicatie
via social schools gaat lopen. Er komt geen dubbele
mailing meer.

Beste ouders,

In november staan de eerste ouderavonden gepland
van dit schooljaar. We bespreken daarin de
bevindingen van de eerste periode dit schooljaar.
U bent gewend dat wij u 3 x per jaar uitnodigen om te
bespreken hoe het gaat op school met uw kind.
In de stamgroep wordt veel met uw kind besproken,
we praten met hem of haar wat er goed gaat, hoe hij
of zij dat bereikt, wat uw kind daarbij nodig heeft enz
Kinderen kunnen heel goed aangeven waar zij trots
op zijn, wat hun doelen zijn.
Dit schooljaar willen wij u samen met uw kind
uitnodigen.

In de stamgroep praten wij met uw kind over de
essenties, daarin worden de verschillende
vaardigheden waar wij over praten onderverdeeld:
ondernemen, plannen, samenwerken, creëren,
presenteren, reflecteren, en verantwoorden.
Over al deze vaardigheden kan uw kind wat vertellen
samen met de stamgroepleider.

Kinderen in de onderbouw vertellen ook over de
kwaliteitskaarten die in de groep dagelijks gebruikt
worden. Kinderen van de onderbouw kunnen laten
zien waar zij mee werken, dat kan hen in het gesprek
ondersteunen.

Wij zijn trots op wat kinderen al kunnen vertellen en
willen dat graag samen met u delen.

Binnenkort krijgt u een uitnodiging en kunt u
intekenen voor een tijd in week 46 om samen met uw
kind op gesprek te komen.
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