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Agenda

Schanskorfnieuws

8 t/m 10 november

Voortgangsgesprekken

11 november Schoolontbijt

Dankdag 2016

14 november Juf Jacobien jarig

Wat hebben we veel om dankbaar
voor te zijn. God, dank U wel voor
15 november Verkeerslessen
gezondheid en veiligheid, aandacht,
School of Seef
liefde, betrokkenheid, blijdschap, plezier, delen, vriendschap, voor elkaar
16 november Ouderavond
en dat alles door uw grote Liefde
voor ons!
Ouderavond ouderbetrokkenheid 3.0
Woensdagavond 16 november van 19:30 tot 22:00 is het eindelijk zover; de ouderavond rond
de samenwerking van team en ouders rond de leerlingen. De ingevulde enquêtes worden op dit moment bekeken en hiervan krijgt u een presentatie. Daarna gaan we met leerkrachten en ouders aan
de slag om door te praten over wat we kunnen verbeteren in de samenwerking. Het gaat dan niet om
praktische zaken zoals de inzet bij schoonmaak maar echt samen praten over de mogelijkheden om
de leerling vanuit positie thuis en school verder te helpen.
Het hele team is aanwezig, komt u ook?
In de hal van de school hangt een lijst waarop u kunt aangeven als u komt. We rekenen op veel ouders!
MR
In de MR (medezeggenschapsraad) is Martijn Brouwer gestopt na jaren actief geweest te zijn als lid
en voorzitter van de oudergeleding . We hebben zijn inbreng zeer gewaardeerd en hebben hem leren
kennen als een diepdenkende en meelevende ouder. Het is fijn dat er ouders zijn die meedenken over
zaken die de school aangaan: vakantieplanning, financiën, formatie etc. Martijn: hartelijk bedankt
voor je inzet!!
Heeft u interesse in een plekje in de MR dan horen wij het graag. De MR vergadert een paar keer in
het schooljaar in de avonduren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Emil van Hoffen als ouder of
Titia en Francien Pronk vanuit het team.
Vervanging
Tot nu toe hebben we dit seizoen weinig last gehad van ziekte in het team en dat hopen we natuurlijk
zo te houden. Het is namelijk een grote uitdaging om vervanging te regelen. Dit heeft te maken met
de wet werk en zekerheid (WWZ) die in juli 2015 is ingevoerd. Kort samengevat houdt deze wet in
dat een personeelslid dat een aantal tijdelijke benoemingen in een bepaalde periode heeft gehad,
recht heeft op een vast contract. Dat betekent voor het onderwijs dat invallers die 1 dag voor een
groep staan al 1 tijdelijk contract hebben. In 36 maanden mogen ze er 6 hebben. Dat gebeurt dus al
snel. GPO-WN kan deze mensen niet allemaal vast in dienst nemen.
Als binnen ons team ziekte is, proberen we het eerst als team op te lossen en anders proberen we de
GPO-WN vervangingspool te gebruiken. Levert dit niets op, zullen we soms kiezen voor het verdelen
van de kinderen over de groepen of in het uiterste geval de kinderen vrij te geven. Als dit problemen
thuis oplevert, kunt u altijd contact opnemen met school en wordt de mogelijkheid geboden voor opvang in een andere groep.

Aanwezigheid:

7 november

Afwezig; studie

14 november

Schanskorf

8 november

Schanskorf

15 november

Schanskorf/Alphen

9 november

Afwezig

16 november

Schanskorf

10 november

Alphen/Schanskorf

17 november

Alphen; directeurenoverleg

11 november

Afwezig

18 november

Afwezig

Hartelijke groet, Ellen Stoel

OC
Beste ouders, verzorgers.
De Oudercommissie ondersteunt het team met het organiseren van allerlei activiteiten. Zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen. De OC bestaat op dit moment uit 5 hele enthousiaste moeders. Maar wij kunnen altijd wat extra handen gebruiken.
Bijvoorbeeld voor Sinterklaas:
versieren van de aula of het vullen van de schoenen op een avond of cadeautjes inpakken.
Maar ook voor Kerst, bijvoorbeeld versieren, helpen met de catering, of voor de Koningsspelen begeleiden van een spel.
Voor in de school hangt een groot papier……. Geef je op!! Alvast ontzettend bedankt!!
Hanne, Danielle, Marjolein, Heidy, Shiralee en Francien

Schoolontbijt 11 november

Achter dit Schanskorfnieuws treft u informatie aan over het schoolontbijt op 11
november, belangrijk om door te lezen wat u uw kind moet meegeven die dag!

Invalkrachten
GPO-WN is dringend op zoek naar invalkrachten, voor meer informatie zie deze link:
https://www.onderwijstalenten.nl/vacature/invalleerkrachten-gpo-westnederland/699#.WBNdcmyxLs4.gmail

Groep 1/2
Het is al weer anderhalve week geleden dat we gestart zijn na de herfstvakantie en we
zijn ook meteen goed van start gegaan. De juf had allemaal boodschappen bij zich en
deed net of ze in de winkel was. Veel kinderen herkenden het meteen…, wat gaan we
vanavond eten, wat heb je nodig…, kijken in de voorraadkast, lijstje maken. Wat moet
ik nu mee nemen…, oh ja, boodschappentas, portemonnee en dan boodschappen doen
en na het boodschappen doen betalen bij de kassa met de pinpas.
Het thema stond meteen en we hebben gekeken wat we al wisten en wat we nog willen
leren (leervragen bedenken heet dat) en we kwamen op de volgende vragen:











Ziet elke supermarkt er hetzelfde uit?
Wat heb je nodig om te winkelen?
Hoe staan de producten in de winkel?
Wat is vers en wat niet?
Welke soorten winkels zijn er?
Hoe maak je reclame?
Wie werken er in een supermarkt?
Wat is gezond en wat niet?
Wat is duur en wat is goedkoop?

Meteen de volgende dag kwamen er al spullen binnen en hebben
we een soort spel gedaan met de spullen. Alle kinderen kregen per
tweetal een doosje en gingen dit samen bespreken. Ze moesten het
hebben over: wat is het, wanneer eet je het, vind je het lekker of
niet?
In de kring had ik hoepels neergelegd en per tweetal mochten de
kinderen het in de juiste hoepel leggen, we sorteerden op warme maaltijd, ontbijt, drinken, snoep, etc. Hiermee
zijn we bezig met het doel classificeren en ordenen en zo komen er tijdens het thema spelenderwijs heel veel
doelen voorbij. Voor een kind is het heel belangrijk dat het spel een ruime plaats heeft in het onderwijs in groep
1 en 2, want spel is essentieel bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Spel is nodig om de wereld te ontdekken.
Met spel speelt een kind de wereld na, hij verwerkt zijn ervaringen door middel van spel. Door te spelen, krijgt
hij meer zelfvertrouwen. Hij leert de wereld beter te begrijpen. Kinderen die goed kunnen spelen, kunnen ook
buiten het spel beter reageren op wat er om hen heen gebeurt. Ze ontplooien zich beter en gemakkelijker.
Ondertussen zijn we samen bezig een themahoek te maken, zo worden de kinderen betrokken bij het leer- en
spelproces en wordt het voor hen betekenisvol. Als leerkracht stellen wij dan af en toe vragen over de inrichting,
de kinderen worden tot nadenken gezet en daarmee wordt een hoek leerrijk en krachtig. Afgelopen dinsdag zijn
we naar de echte supermarkt geweest en konden we meteen kijken of onze supermarkt wel alles had wat ze daar
ook hebben, daar praten we vandaag over verder en zo leren we er iedere dag weer iets bij.
Ondertussen zijn we ook weer wat gegroeid, Joas Duijzer, Ezra Joosse, Zion Thielman en Christianne Til zijn in
oktober 4 jaar geworden en horen nu ook echt bij ons in groep 1. David Sneeuw is aan het wennen en komt op 7
november echt en groep 2 heeft er een meisje bij gekregen; Luciana van Moll. Welkom bij ons op school allemaal
en we hopen dat jullie een leuke en gezellige tijd bij ons zullen hebben.
Dat was het eerst weer, tot het volgende nieuws!
Hartelijke groeten,
Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne Belangrijke data:
8 en 10 november:
11 november:
15 november:
16 november:

voortgangsgesprekken op inschrijving
Nationaal Schoolontbijt (verderop in het nieuws meer informatie!)
oversteeklessen van School op Seef
ouderavond over ouderbetrokkenheid 3.0 (allen van harte welkom!)

Groep 3/4
Beste ouders,
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat ik voor het laatst het schanskorfnieuws heb getypt.. Als ik het mij
goed herinner, was het een poosje geleden herfstvakantie (bijna alweer vergeten…) en was daarvóór de laatste
keer.
Intussen zijn we alweer druk aan het werken en leren in groep 3/4
De kinderen zitten sinds de vakantie niet meer in groepjes, maar in rijen. Dit bevalt stukken beter, ook voor de
kinderen zelf. Ze zitten allemaal met hun gezicht naar de leerkracht en hebben tijdens het werken minder prikkels waar ze door kunnen worden afgeleid.. Houden we voorlopig zo dus!
In groep 3 is deze week het toetsen van de herfstsignalering begonnen. De kinderen worden getest op:

Hun letterkennis, in letters herkennen en letters schrijven.

Hun woordkennis (op school geleerde woorden, afleidingen hiervan en nieuwe woorden)

Auditieve synthese en analyse (als ik zeg b-oo-m, kan uw kind hier ‘boom’ van maken en andersom)
Na de eerste uitslagen kan ik al zien dat veel kinderen ontzettend gegroeid zijn in lezen en schrijven.
Waar veel kinderen nog wel moeite mee hebben, is met de letter o en oo uit elkaar houden. Bijna alle kinderen
hebben hier moeite mee, ook omdat in woorden zoals ‘door’ en ‘oor’ de oo wél als o uitgesproken moet worden…
die regel leren ze pas in groep 4…
We zijn intussen met taal in thema 5 ‘kom je buiten spelen?’. De volgende woorden bespreken we
de komende weken. ———>
Groep 4 gaat op dezelfde voet door met spelling,
taal en rekenen. Intussen hebben we na de vakantie een begin gemaakt met de keersommen en
leren we nu de tafel van 1 en 2. Het verschil in
kennis hiervan is heel groot, waar sommige kinderen alle tafels van 1 t/m 10 al kennen, snappen
sommige kinderen het idee achter een keersom
nog niet helemaal. Kinderen die geen uitdaging
zien in de aan te leren tafels, krijgen van mij
keersommen met hogere getallen.
Voor u is handig om te weten dat u met uw kind
kunt oefenen welke tafels ik in het Schanskorfnieuws aangeef. Als uw kind het moeilijk vindt, is
het effectief als we thuis met dezelfde som bezig
zijn als op school. De komende weken kunt u thuis dus ook oefenen met de tafel van 1 en 2.
Met taal oefenen we om bijvoeglijk naamwoorden te herkennen. Bij spelling leren kinderen woorden die met ei
geschreven moeten worden en met de –eer –oor –eur regel (als in weer, door en kleur).
U heeft de afgelopen dagen misschien van uw kind gehoord dat er meer juffen lesgeven. De structuur voor de
komende weken is: op maandag en dinsdag geeft juf Marjorie les, op woensdag is juf Marjorie in de klas aanwezig, maar geeft juf Didi de lessen, op donderdag is juf Jacobien in de klas en op vrijdag weer juf Marjorie. Als alles zo loopt als verwacht, blijft dit tot aan de kerstvakantie het geval.
Verder hebben we in de klas al veel geleerd over de herfst, eerst dachten de kinderen dat in de takken van de
boom deurtjes zaten die in de herfst dicht gaan, maar nu hebben ze ook het volwassen verhaal geleerd… Ook
weten de kinderen nu welke bladeren bij welke boom horen. En we hebben van bladeren een leuk knutselwerk
gemaakt. Groep 4 maakte van stroken een boom, waarbij ze telkens de helft van 60 centimeter moesten afmeten. (De helft van 60, van 50 en van 40 is een som die veel kinderen nog moeilijk vinden in groep 4…)
We zijn dus hard aan het werk! Ondanks de weersverandering, het verzetten van de klok en de man met de lange baard die z’n koffers al aan het pakken is om deze kant op te komen, zijn alle kinderen nog geconcentreerd
en enthousiast met hun werk bezig, fijn!!
Belangrijk voor de komende tijd:
 Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november: Ouder-en-kind-gesprekken! U kunt zich hiervoor
inschrijven op de lijst die bij de klas hangt. Het is de bedoeling dat uw kind bij het gesprek erbij zit. We bespreken hoe het op school tot nu toe gaat met resultaten, maar ook welbevinden. En wat we voor de komende tijd willen bereiken.
 Vrijdag 11 november is het schoolontbijt. Uw kind hoeft die ochtend niet thuis te ontbijten. Wilt u uw kind

die dag een bord, bestek en een beker meegeven?

 Maandag 14 november Marjorie heeft weer cursus, Jacobien staat voor de klas. (Ze is ook jarig die
dag….)

 Dinsdag 15 november hebben de kinderen hun eerste fietsles. Heeft u hierover de mail gelezen?? We
hebben nog een hulpouder nodig!!

 Woensdag 16 november is het ’s avonds informatieavond over ouderbetrokkenheid 3.0. Dit is onder ande-






re dé mogelijkheid om meer in contact te komen met ouders uit onze klas. Er worden echt belangrijke dingen besproken en afgesproken, dus zeker een aanrader om te komen. Wij als leerkrachten zijn er ook allemaal bij!
Donderdag 17 november Staat Marjorie voor de klas, Jacobien is vrij.
Woensdag 23 november heeft Marjorie weer cursus en staat Jacobien voor de klas, Donderdag staat Marjorie dus weer voor de klas.
Donderdag 25 november gaat juf Marlinde uit groep 5/6 trouwen. Alleen groep 5/6 zal onder schooltijd
met de klas naar het gemeentehuis toe gaan om een deel bij te wonen. Mocht u er meer over willen weten,
dan hoor ik het graag!
Vrijdag 2 december vieren we sinterklaas met de klas. De kinderen zijn dan vrij vanaf 12.30!!!

Met vriendelijke groet,
Jacobien en Marjorie

Groep 5/6
Levend Water
Inmiddels heeft Jozef zich bekend gemaakt aan zijn broers. De hele familie van Jozef komt in Egypte
wonen in het plaatsje Gosen. Daar wordt er goed voor hen gezorgd. De Farao is erg gesteld op de
familie van onderkoning Jozef. Dit zie je ook wanneer vader Jakob sterft. Heel Egypte rouwt om hem.
Jakob wordt begraven in de spelonk van Machpéla, zoals hij dat zelf graag wilde. Ook Jozef sterft later. Velen jaren later is er een Farao aan de macht die nog nooit van Jozef, Jakob of de hongersnood
heeft gehoord. Hij begint dan ook een beetje bang te worden voor dat “vreemde” volk uit Kanaän. Hij
heeft dan ook een naar plan bedacht om ervoor te zorgen dat dat volk niet te groot en te sterk wordt.
Over de slavernij en de geboorte van Mozes horen we volgende week.
Ook was het gisteren dankdag. Met de kinderen hebben we erbij stilgestaan hoeveel we hebben om
voor te danken. De kinderen konden ook mooie voorbeelden geven. Verder hebben we dankliederen
gezongen.
In groep 5 hebben de kinderen geleerd over deelsommen. En wat keersommen daarmee te maken
hebben. Het was best lastig maar als je je rekenschrift erbij gebruikt gaat het goed! Daar hamer ik
dan ook veel op. Veel kinderen willen lekker uit hun hoofd rekenen maar soms is het belangrijk om te
laten zien HOE je bij het juiste antwoord gekomen bent. Groep 6 is bijna aangekomen bij de breuken.. ze kunnen niet wachten. In dit blok leerden ze na kolomsgewijs nu cijferend rekenen. Alle kinderen kunnen dat nu! Knap hoor. En ook heel erg handig.
Verder leerden we bij geschiedenis over een van de oudst gevonden briefjes met Nederlands als
schrijftaal. Vraag de kinderen er maar naar!
Vorige week hadden we een biologie les over kleuren. We leerden over de primaire kleuren, kleuren
mengen en de betekenis van kleuren. Aan het eind van de les deden we een proefje die te maken had
met kleurstoffen in snoepjes. De kinderen vonden het erg leuk en leerzaam!
Deze week is juf Marieke met haar stage begonnen in groep 5/6. Ze is er maa-vrij en loopt 2 weken
mee. Daarna is ze er een poosje niet maar later in het jaar komt ze opnieuw 2 weken bij ons in de
klas. Ze geeft soms ook een les. We hopen veel van haar te leren en dat ze ook veel van ons leert.
De focusgesprekken komen eraan!
Volgende week zijn er weer de focusgesprekken. Op het raam bij de klas hangt een lijst waarop u
zich kunt inschrijven. Fijn om weer met elkaar door te praten over hoe het nu gaat in de klas.
Huiswerk en belangrijke data:
Vrij 4/11 Levend Water toets H10
Ma 7/11 Engels toets woordjes Unit 1
Di 8/11 Nieuwsbegrip
Woe 9/11 Juf Marlinde afwezig i.v.m. studie. (Juf Francien Pronk vervangt)
Vrij 11/11 Levend Water toets H11
Groetjes! Groep 5/6

Groep 7/8
Wat een heerlijke vakantie hadden we gehad. Veel kinderen hebben van alles ondernomen. Iedereen
was weer vol goede moed op school…….helaas was ik donderdag en vrijdag ziek. Afgelopen maandag
hadden we studiedag, dus het was flink inkomen afgelopen dinsdag. We waren onze structuur even
helemaal kwijt.
Er is weer genoeg werk te verzetten. Dus we gaan de komende tijd extra hard aan het werk.
De kruidnotenactie loopt deze week af! Er is een hoop verkocht door de kinderen voor de ZOA. Echt
top!
Over 2 weken (dinsdag 15 november) hebben we verkeerslessen van School op Seef. School op Seef
begeleidt ons de komende 3 jaar om praktische verkeerslessen op te zetten. Het is de bedoeling dat
we elk seizoen 3 verkeerslessen ook echt buiten gaan doen.
De kinderen moeten die dagen op de fiets komen. Voor deze verkeerslessen heb ik wel steeds hulpouders nodig die bij de verschillende onderdelen staan.
Welke 2 ouders kunnen op dinsdag 15 november van 14.15-15.15 helpen bij deze lessen??
Nu ik deze oproep doe…….. bedenk ik mij dat er nog geen klassenouder is…..Wie o wie helpt….?
De boekbesprekingen zijn bijna allemaal geweest! De komende tijd gaan we nadenken over werkstukken…….En natuurlijk komt de tijd van Sinterklaas….
Volgende week zijn er voortgangsgesprekken. Deze zijn vrijwillig. De lijst hangt naast de deur van
het lokaal. Wees welkom!
Belangrijke data en huiswerk
Vrijdag 4 november: LW toets les 9 (memootje) en 10
Maandag 7 november
Dinsdag 8 november: NB Italië maken
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november: TOPO: Duitsland/ Zuid Amerika
Vrijdag 11 november:
Maandag 14 november
Dinsdag 15 november: NB maken, FIETSLESSEN
Woensdag 16 november: Engels alle woordjes en zinnen (ENG-NL, NL-ENG)
Donderdag 17 november:
Vrijdag 18 november: LW les 11 en 12
Dat was het voor nu. Hopelijk volgende keer weer een langer verhaal J
Groetjes groep 7/8 en juf Debbie en juf Francien

TSO oproep
UW HULP IS NODIG
Beste ouders,
Uw kind kan elke pauze lekker spelen op school.
Bij mooi weer buiten, bij slecht weer binnen.
Deze pauze wordt mede mogelijk gemaakt door een groep enthousiaste
(groot)ouders, die elke week of eens per 2 weken een keer willen oppassen.
De overblijf is op zoek naar (groot)ouders/studenten die het
TSO-team willen versterken bij het verzorgen van de tussenschoolse opvang.
Je moet beschikbaar zijn van 12.25 tot 13.15 uur.
Er staat per oppasbeurt bovendien nog een vergoeding tegenover van €7,00
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de tso of wil je hierover meer informatie, neem dan contact
op met :
Jaël Joosse
jaelstelma@ziggo.nl
06-16646454

Schoolschoonmaak 2016-2017
Beste ouders/verzorgers,
Het is weer tijd voor de schoolschoonmaak!
Zoals jullie op de jaarkalender al hebben kunnen zien, zijn niet
alle schoonmaakavonden ingepland! Dit in verband met de verhuizing volgend jaar.
We hebben 3 schoonmaakavonden verdeeld op achternaam:
- Schoonmaakavond 1: achternaam A t/m G
op dinsdag 29 november 2016
- schoonmaakavond 2: achternaam H t/m M (datum volgt)
- Schoonmaakavond 3: achternaam N t/m Z (datum volgt)
Eén avond in het hele schooljaar stelt niet zo veel voor, dus we rekenen op u allemaal ‘Vele handen…’
Als het de avond dat je ingepland bent niet uitkomt, kun je dat doorgeven op onderstaand emailadres, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Neemt je zelf een emmer, schoonmaakmiddel, doekjes, stofzuiger en waterkoker (i.v.m. lage capaciteit boiler) mee, dan zorgen wij voor koffie, thee en een koekje.
We hopen dat jullie twee uren aaneengesloten aanwezig kunt zijn
tussen 19.00 en 22.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Namens de OC, Heidy Thielman
(fam.thielman@gmail.com)

Ontbijten op school op 13 november 2015
Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van
Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele
land. Een week lang. Dit jaar van 10 tot en met 13 november. Bij deze 13e editie gaan
meer dan 500.000 basisschoolkinderen samen ontbijten op ruim 2.500 scholen.
Ook onze school doet ook mee aan het nationaal schoolontbijt en wel op:

Vrijdag 11 november 2016
Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Of ze ontbijten
niet gezond. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. En het is ook nog eens leuk om
samen te ontbijten. Om dat te ervaren gaan ook dit jaar ruim 500.000 kinderen op zo'n 2.500 basisscholen samen
ontbijten. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen.
Die dag beginnen we dus gewoon om 08:50 uur, maar starten we wel gezellig met een ontbijt!
Het ontbijt bestaat uit: tarwebolletjes, krentenbollen, volkorenbrood, halvarine, fruitstroop, smeerkaas, jam, 30+
kaas, halfvolle melk, yoghurt, thee, fruit en groente: komkommers. Voor de kinderen met een
glutenovergevoeligheid zitten er glutenvrije crackers in het pakket.
Wilt u uw kind(eren) die dag, in een plastic zak, het volgende meegeven:
 Bord
 Beker
 Bestek
In de jongste groep (1/2) mogen de ouders er bij blijven als ze dat willen,
om mee te helpen met smeren en schenken.
Mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn

LINDA.foundation als goed doel
Elk jaar kiest Het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat kinderen helpt. Dit jaar is dat Jantje Beton. Samen
met kinderen zorgt Jantje Beton voor avontuurlijke speelbuurten, gezonde schoolpleinen en uitdagende
speelplekken. Goede voeding en vrij buitenspelen en bewegen zijn
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen; juist nu blijkt
dat 80% van de kinderen onvoldoende beweegt. Jantje Beton
stimuleert gemeenten en professionals om te zorgen voor voldoende
uitdagende speelruimte in de directe woonomgeving van kinderen en
betrekt daar de kinderen zelf bij. De donatie aan Jantje Beton komt tot
stand door de symbolische bijdrage van gemeenten die deelnemen
aan Het Nationaal Schoolontbijt. Jantje Beton gebruikt het geld voor
kwetsbare kinderen voor wie buitenspelen niet vanzelfsprekend is.

Hartelijke groeten namens het team,
Titia Pomp

