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Kalender
11 oktober
18 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
7 en 9 november

Teamvergadering
Presentatie Kinderboekenweek 17.30-18.30 uur
Verkeer: gezien worden in het verkeer
Herfstvakantie
Luizencontrole
Oud papier
Excursie Rietnymf groep 1 en 2
Teamvergadering
Oudergesprekken

Nieuwe leerling
In groep 1 en 2 mogen we weer een stoel erbij zetten.
Lars Hoogduin heeft al een ochtend kennisgemaakt en komt nog een
aantal keren. In november wordt hij 4 jaar.
We wensen hem een fijne tijd bij ons op school toe!!

Verkeer
Vrijdagmorgen gaan we schoolbreed werken over het thema: Gezien worden in
het verkeer”.
Een onderdeel daarvan is de fietskeuring. Vier vrijwilligers komen op school de
fietsen controleren.
Het zou fijn dat iedereen dan de fiets meeneemt naar school.
Verder gaan we met alle kinderen gemixt aan verschillende opdrachten werken.

Contactavonden en -middagen
Op dinsdag 7 en donderdag 9 november staan weer de contactmiddagen en –avonden voor de ouders
van groep 1 t/m 8 gepland. Het welbevinden van uw zoon(s)/dochter(s) staat dan centraal.
’s Middags starten we vanaf 15.00 uur. U kunt via de mail (antje@obsdevelden) aangeven voor welk
dagdeel en tijd u graag ingepland wilt worden. Graag doorgeven tot uiterlijk 22 oktober 2017.

Rapport
Mochten er nog rapporten van uw kind(eren) thuis liggen, zou u deze dan mee willen nemen naar
school?
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Kinderboekenweek
Maandag 2 oktober jl. hebben we gezamenlijk de
Kinderboekenweek geopend.
Twee heksen kwamen het speellokaal binnen vliegen om hun
bezem. De heksen hebben ons o.a. kort verteld wat het thema
van de Kinderboekenweek is, daarna hebben de kinderen in
vier groepen spinnenwebben gemaakt. D.m.v. het
doorknippen van deze gemaakte spinnenwebben werd de
Kinderboekenweek geopend.
We werken drie weken in de groepen aan dit thema. Zo wordt
in de groepen veel aandacht besteedt aan boekpromotie.
Twee keer lezen de oudsten de jongere kinderen een prentenboek voor ( zie foto’s op de website).
Donderdag 12 oktober is de schoolvoorleeswedstrijd gehouden In de groepen waren inmiddels de
voorrondes geweest. In de vakjury zaten onze nieuwe burgemeester André van de Nadort en
bibliotheek Marianne Drent. Van elke groep mocht er één leerling meedoen. Na een zeer spannende
strijd is Teun Rota, uit groep 6, onze nieuwe schoolvoorleeskampioen. Teun kreeg een boekenbon en
een oorkonde. Alle deelnemers aan de voorleeswedstrijd kregen ook nog een diploma en alle
deelnemers aan de voorrondes in de klas nog een boekenlegger!
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Nieuws schoolbibliotheek

Beste ouders en verzorgers
Graag zouden we deze boeken in de schoolbibliotheek hebben
voor onze kinderen.
Wie spaart er met ons mee?????
(Deze actie loopt bij alle Total benzinepompen t/m 27 november 2017)

Bij tien liter tanken ontvangt u 1 sticker, graag de stickers inleveren bij de
groepsleerkracht. 5 stickers is voldoende voor een boek!
En heeft u nog kinderleesboeken, die niet meer worden gelezen, dan zouden deze ook
heel erg welkom zijn.

Kids Boekenplank bij Total!
Wil je genieten van de leukste verhalen? Stuur je ouders dan nu met (boeken)plankgas naar Total en spaar voor
de leukste jeugdboeken. Je verzamelt heel makkelijk en snel alle zes de GRATIS boeken bij elkaar. Spaar voor de
volgende titels: ‘Silvester en de bizarre verhuizing’, ‘Flip Fiasco - Oeps...’, ‘Niek de Groot Brokkenpiloot’, ‘Het
leven van een loser’, ‘Dagboek van een muts’, en ‘Julius Zebra - Rollebollen met de Romeinen’!

10 liter = 1 zegel! 50 liter = GRATIS boek
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Hulp bij project
Wie helpt? Oproep aan ouders voor vrijdagmiddag 17 november. Vanaf 12.00 uur zoeken we 3 ouders die willen
klaarzetten van en begeleiden bij het knutselcircuit behorende bij het schoolproject “klimaat”. Opgeven kan bij
juf Titia (titia@obsdevelden.nl).

HVO op de Velden
In dit nieuwe schooljaar ben ik op de Velden begonnen met de HVO-lessen.
Daarom wil ik mij hierbij voorstellen en wat meer vertellen over de lessen.
Eén keer per week krijgen de leerlingen uit de groepen 6/7/8 een uur HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs).
In die lessen maken kinderen kennis met humanistische uitgangspunten zoals respectvol met elkaar omgaan,
rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met de medemens, natuur en dieren.
Er wordt gewerkt met thema’s zoals b.v. eerlijk zijn, rechten van het kind, dieren, familie, arm en rijk, feesten.
Daarover praten wij met elkaar en zo horen kinderen verschillende meningen.
De werkvormen zijn soms zelfstandig, waarbij de kinderen een werkblad moeten invullen of een gedichtje of
tekening maken over het onderwerp van de les, soms in een groepje om tot een gezamenlijk standpunt te komen,
soms ook in een rollenspel of stellingenspel.
De kinderen zijn altijd erg enthousiast over de lessen, die dicht bij hun belevingswereld gebracht worden en
waarbij niet specifiek aan kennisoverdracht wordt gewerkt maar meer op emoties en gevoelens wordt
ingespeeld.
Dit enthousiasme maakt dat ik ook altijd met veel plezier deze lessen geef!
Petra van Vliet
HVO-docent

Herfstvakantie
Nog één week naar school en dan wensen we iedereen een hele fijne herfstvakantie toe.

De school is gesloten van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Wij werken over het thema van de Kinderboekenweek. We hebben gekozen
voor het prentenboek: Hennie de heks spookhuis. We hebben allen een
tekening gemaakt over een heks. Groep 2 een zelfgekozen vouwwerkje van
een spook, spin, heks of vleermuis. En groep 1 van een heks.
In de kring lezen we verhalen voor over bang zijn, griezelen enz. De boeken zijn
o.a. Kolletje en Dirk: gruwelijk eng, De griezeltjes en uit We zijn nooit niet bang.
We hebben twee liedjes geleerd over een heks en een liedje over een spin.
Volgende week gaan we nog een spelletje spelen met ons meegebrachte lievelingsboek.
Donderdags gaat deze mee weer mee naar huis.
Groep 2 kan al goed met de werkbrief werken en willen die graag een keer aan u laten zien.
Vier kinderen van groep 2 hebben het letterdoosje mee naar huis gekregen. Deze keer de letter b van
duikbril, bril, beker, ballon enz. Na de herfstkinderen krijgen vier/ vijf andere kleuters het letterdoosje
mee. We gaan dan werken over de herfst en gaan we een lampion maken.
Heeft u thuis nog wat leuks voor de thematafel dan is dan van harte welkom!
Op woensdag 1 november gaan we naar Munnekeburen. In het kader van het project de Veerkieker. We
bezoeken het landschap dat gevormd is door ontginning: De Rottige Meenthe en de Lindevallei. Het
NME centrum De Rietnymf gaat ons begeleiden. We gaan hier met auto’s naar toe, ouders zullen
worden gevraagd om te rijden. Wilt u deze dag uw zoon/dochter een stoelverhoger mee laten nemen?
Daarna op woensdag 8 november krijgen de kinderen nog een dansworkshop op school.

Groep 3, 4 en 5
Ook bij de middenbouw zijn we bezig met de Kinderboekenweek. De
voorrondes van het voorlezen zijn geweest, we hebben spannende verhalen
aan elkaar voorgelezen! Tijdens knutselen maken we enge monsters van
wasco, potloden en verf! Daarnaast kennen we de dans die bij de
Kinderboekenweek hoort al erg goed.
Groep 5 heeft al voorgelezen aan kinderen uit groep 1,2 of 3. Vrijdag 13
oktober doen zij dat nog een keer, maar dan bij een ander kind. Groep 3 en 4 zijn voorgelezen door
kinderen uit groep 6/7/8 en dit wordt vrijdag nog eens voor hen gedaan door een ander kind.
Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen een ander plekje in de klas.
Groep 6,7 en 8.
Ook wij zijn bezig met de Kinderboekenweek. Gisteren was het dan eindelijk zo ver. Lieke en Teun
mochten onze groep vertegenwoordigen bij de schoolvoorleeswedstrijd. En ook
dit jaar was het voor de jury weer heel lastig om een winnaar te kiezen.
Uiteindelijk ging Teun er met de prijs vandoor.
Verder werken we in het kader van de KBW met het boek de Griezelbus van Paul
van Loon. De kinderen maken een hoorspel van een spannend hoofdstuk uit dit
boek. Er wordt bovendien nog gewerkt aan een 3D monster en er zijn spinnen
geknutseld.
De brandweer is deze week ook in onze klas geweest om voorlichting te geven
over wat je wel, maar ook vooral niet moet doen bij brand. Dit was zeer nuttig.
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Ander nieuws
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