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Herfstvakantie

29 oktober

SMW

2 november

Luizencontrole

5 november

SMW

“Laat ons altijd vrienden blijven, God helpt ons om vriend te zijn”
leerlingraad

Een mooie zin uit het themalied van de kinderboekenweek. We hebben deze maand aandacht besteed aan het thema Vriendschap. Vrienden zijn,
van alles met elkaar delen, samen nieuwe dingen leren en doen. In de klas
gebeurt dat voortdurend. Je klasgenoten kies je niet zelf maar God wil ons
helpen om vrienden te zijn en het goede voor elkaar te zoeken. Vandaag

6,7 en 8 november

Voortgangsgesprekken (op inschrijving)

15 november Schoonmaakavond

rond 14.30 zullen we een viering over dit thema hebben in de aula, bent u
erbij?!
LEV
GPOWN is LEV geworden. U hebt dat allemaal kunnen merken. Vanuit het
bestuur hebt u hierover een brief ontvangen. Alle gezinnen hebben een
prachtig cadeau gekregen. Een Bijbel, aangepast aan de leeftijd van het oudste kind op school. LEV West Nederland, afgekort LEVWN heet onze organisatie nu. Lef staat voor
Liefde en vertrouwen. Daarnaast is LEV het Hebreeuwse woord voor hart. “ Onderwijzen doe je met je
hart ‘. Op deze school werken mensen die dat in de praktijk echt doen! We hopen dat u dat merkt.
Liefde en vertrouwen. Cruciale woorden op school. Ouders vertrouwen hun geliefde kinderen toe aan
school. Dat beseffen wij. Wij willen Gods liefde voor mensen laten zien en laten doorwerken in ons
onderwijs. Vertrouwen tussen school en ouders is fundamenteel. We willen samen om de kinderen
heen staan, LEV is dus een heel mooie naam waar we blij mee zijn en die zegt waar we voor staan.
Daan
In de herfstvakantie moet Daan uit groep 3 een operatie ondergaan. We bidden voor hem en zijn gezin. Het zou leuk zijn als hij kaarten krijgt. Ze kunnen gestuurd worden naar: Daan Eberwijn, Steeneikzoom 14, 2719HN Zoetermeer.
Regioavond
Welk onderwijs is nodig om de kinderen van nu klaar te stomen voor de maatschappij van de toekomst. Ouders en leerkrachten worden van harte uitgenodigd aan tafel te schuiven en hierover mee
te denken op donderdagavond 29 november in Zoetermeer. Wij bevelen deze avond van harte bij u
aan. U vindt de uitnodiging met opgave mogelijkheid onderaan de nieuwsbrief.
Cadeau
Bij de opening ontvingen we van u als ouders een cheque voor het verder aankleden van de school.
Afgelopen vrijdag is op het raam in de entree een boom geplaatst, met daarin woorden van God. Hij
wil ons helpen deze woorden in praktijk te brengen Wij vinden het heel mooi, hartelijk dank hiervoor.

Workshop Bijbellezen met kinderen
Afgelopen voorjaar was de workshop bijbellezen met kinderen gepland. Deze is toen niet doorgegaan
omdat een aantal mensen wel graag wilde komen maar verhinderd was. We hebben aangegeven deze
avond te verplaatsen. De nieuwe datum is maandagavond 19 november. Andere belangstellenden
zijn ook van harte welkom, nodig gerust mensen in uw omgeving uit om ook te komen. Graag opgeven bij Francien Pronk
Audit
Op donderdag 1 november zal op school een audit plaatsvinden. Dit is een intern onderzoek
(vergelijkbaar met inspectie) waarbij een extern directeur, een onderwijsdeskundige en twee personen vanuit LEV een dag meedraaien op school. Een belangrijk moment voor ons als school. Zij zullen
spreken met ouders, leerlingen en team. Er zullen ouders worden benaderd om met de auditoren te
spreken. We hopen van harte op uw medewerking.
Da Vinci
Tijdens de studiedagen op 9 en 10 oktober hebben we bij twee scholen gekeken naar het thematisch
werken met de methode DaVinci. Ook hebben we het thema ‘Dieren’ voorbereid dat start na de
herfstvakantie. Op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag zal hieraan worden gewerkt.
Wilt u hiervoor kosteloos materiaal sparen? Graag inleveren in de groep van uw kind.
Ellen
In de afgelopen weken heb ik al weer veel ouders gezien en gesproken. Het is fijn om weer vaker op
school te kunnen zijn. Naast revalideren probeer ik mijn werkuren steeds meer uit te breiden tot het
oude niveau. Inmiddels ben ik al zoveel op school dat Francien Pronk de woensdag niet meer zal werken. Ik ben heel blij en dankbaar voor al haar inzet en werk gedurende mijn afwezigheid. Ik dank God
dat Hij mij weer de gezondheid geeft om aan de slag te kunnen. Francien blijft nog even het eerste
aanspreekpunt.
Hartelijke groet,
Ellen Stoel

Groep 1/2
Na de vorige keer, waarin ik de data wat door elkaar had gehaald, nu toch wel een stukje van groep 1
en 2. Na het thema Elmer, die we hebben afgesloten met allemaal klassikale spelletjes over kleuren,
zoals we eten een oranje mandarijn, we tekenen op een wit papiertje, we gooien met een rode pittenzak door een groene hoepel en nog veel meer van deze kleine spellen de hele dag door, zijn we nu
aan het thema herfst begonnen.
Een ideale inleiding voor het thema herfst is een duidelijke verandering in het seizoen. De blaadjes
vallen van de bomen, er liggen eikels en kastanjes in het bos, het is ‘s ochtends donkerder en het
wordt kouder. Genoeg in de belevingswereld van de kinderen te vinden om eens naar te kijken! En
dat hebben we dan ook gedaan en we zijn tot de conclusie gekomen dat de herfst zoveel mooie dingen heeft, dat we er wel een museum van kunnen maken!
Donderdag gaat het museum open, want samen met juf Roeline (die dit met de kinderen bedacht
heeft) zijn de kinderen tot de conclusie gekomen dat er nu voldoende in staat om ook echt de rollen,
die bedacht zijn te kunnen spelen.
Ondertussen blijven we leren, we herhalen de kleuren door de herfstkleuren te benoemen, zowel in
het Nederlands als in het Engels. We doen heel veel met tellen en de getallen erbij leggen, zodat het
getal voor de kinderen heel herkenbaar wordt. Ook zet ik wel eens bekertjes met een aantal kastanjes op tafel en dan mogen de kinderen in tweetallen een beker pakken, ze tellen en dan het juiste getal erbij pakken en daarna kan je de bekers weer op een rijtje zetten van weinig naar veel. Zo komen
mteen de rekenbegrippen van groep 3 naar voren. Daarnaast hebben we zoveel herfstmateriaal dat
we er mee kunnen tellen, ze in groepjes kunnen leggen, bekijken waar er meer of minder (ook rekenbegrippen uit groep 3) van zijn. Een leuk spelletje bij het thema herfst is de herfstdief: ik leg bijv. 10
kastanjes in de kring. De kastanjes liggen overzichtelijk in de kring, bijv. op een rij of in groepjes van
5. De kinderen doen hun ogen dicht. De herfstdief komt een paar kastanjes stelen. De kinderen mogen weer kijken. Hoeveel zijn er weg? Ik bespreek dan met de kinderen hoe ze dat weten, hoe tellen
ze? Verder leggen we takken van kort naar lang en bladeren van klein naar groot. Zo komt het rekenen op een speelse manier aan bod in de grote en de kleine kring.
Vorige week hebben we ons als team meer verdiept in de methode da Vinci en gaan we daarin wat
dingen proberen toe te passen in ons onderwijs. Zo zal in groep 1 en 2 na de herfstvakantie het thema herfst verdiept worden door meer te leren over de dieren en dan vooral de herfstdieren. Knuffels
van deze dieren zijn dan ook van harte welkom!
Deze week zijn we ook begonnen met de klank van de week. Deze keer is het de letter h, we hebben
gekeken in welke woorden we deze klank hoorden en hoe de klank geschreven wordt en daarna
mochten de kinderen voorwerpen zoeken met een h. Na deze voorwerpen kregen de kinderen plaatjes
van voorwerpen, waarin ze door de naam van het voorwerp uit te spreken konden herkennen of het
met een h begon of niet en juf Roeline liet de kinderen van groep 2 buiten op het plein in de vorm van
de klank h gaan liggen. Donderdag gaat de lettertas mee met Julian en dan zullen we na de vakantie
zien wat hij allemaal kon vinden met de klank h.

In het groepje dat met juf Guusje werkt over het fantastische elastische brein leren ze door het prentenboek over het brein. Al op de binnenkant van de omslag van het prentenboek leren ze de eerste
twee feiten over het menselijk brein van een muisje en een uil. Deze twee dieren kom je bijna op elke
bladzijde tegen, zij gaan met de kinderen mee op ontdekkingstocht. Vervolgens wordt de hoofdvraag
van het boek gesteld: ‘Wat doet je brein eigenlijk?’ Eerst wordt daar een globaal antwoord opgegeven, maar als je verder leest wordt de uitleg steeds specifieker. Zo wordt er uitgelegd wat de verschillende delen, zoals het cerebrum en de hippocampus, voor functie hebben. De afbeeldingen in dit boek
zijn minstens zo belangrijk als de geschreven tekst. Er komen namelijk soms best pittige woorden
voorbij, maar door de illustraties krijgen de kinderen er een heel duidelijk beeld bij. Het ondersteunt
echt de tekst. Daarnaast zit er humor in de illustraties, waardoor de kinderen ervaren dat leren niet
per se heel serieus en stoffig hoeft te zijn.
Via Klasbord wordt u op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen door foto’s. De kinderen vinden
het al heel normaal en vragen er soms zelfs om!
Met de bijbelverhalen zijn we bij Jozef en zijn mooie jas. Voor de kinderen heel oneerlijk dat Jozef die
jas wel krijgt en zijn broers niet. Ze snappen heel goed dat de broers jaloers zijn en boos op hem zijn.
Maar als Jozef in de put komt, dat is natuurlijk ook wel zielig…, de broers moeten het dan goed maken! Kinderen op deze leeftijd denken nog heel zwart-wit en voor hen is het dan heel belangrijk om te
weten dat God zorgt voor Jozef, maar ook voor zijn broers, zoals Hij ook voor ons zorgt.
Donderdag komt de schoolfotograaf en hebben we een afsluiting/vakantie viering in de aula. vrijdag
dan nog 1 dagje school en dan lekker een weekje vakantie. De eerste weken zitten er dan al weer op,
onvoorstelbaar! De tijd gaat zo snel, maar als ik die wat er allemaal geleerd is en hoe de kinderen
toch ook echt samen een klas gaan vormen is dat toch ook het resultaat van die weken en een heel
mooi resultaat!
Na de vakantie zijn we met z’n 21-en, want Ben Eberwijn komt er bij. Gezellig, we hopen dat je het
bij ons op school naar je zin krijgt, Ben!
Tot zover eerst weer het nieuws van groep 1 en 2, nu nog de belangrijke data voor komende weken:


Vandaag, 18 oktober komt de Schoolfotograaf!



Vrijdag 19 oktober krijgen we om 15.15 uur herfstvakantie!



Dinsdag 30 oktober staat juf Jacoliene van Doeselaar voor de groep, juf Titia heeft een TaalNetwerkdag.



Vrijdag 2 november is er luizencontrole.



6 t/m 8 november zijn er voortgangsgesprekken op inschrijving.

Dat waren even de belangrijke dingen, volgende keer meer nieuws!
Hartelijke groeten,
Roeline en Titia.
Nog wat foto’s:

Het brein werkt net als elastiekjes, die rekken als je er aan trekt. Dus mochten de kinderen allemaal
even trekken.

Samen de letter h gemaakt!

Groep 3/4
Beste ouders en verzorgers,
Bijna herfstvakantie!! De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op! Wat hebben we al een
hoop gedaan :)... En wat moet er nog een hoop gebeuren voordat het vakantie is…
De kinderen zijn ontzettend enthousiast over het organiseren van het straatfeest. Wat fijn dat u hier
als ouders zo over meedenkt en meehelpt met dingen maken en koken! We maken er een mooie afsluiter van het thema van…
De afgelopen periode heeft onze groep veel geleerd over de herfst, verschillende bomen en hun
vruchten. Maar ook over vriendschap, (buren)ruzies oplossen, vrienden behouden, complimenten geven, deze in brieven schrijven, het juiste adres op een brief schrijven en het verzenden van een brief.
Deze week hebben we ook nog geleerd hoe ongeadresseerde brieven retour worden gestuurd en met
een ‘ongeadresseerden- sticker’ opnieuw verzonden kunnen worden. Elke dag benoem ik een ander
kind tot postbode en mag hij/zij de brieven in de juiste bus stoppen.

In groep 3 rekenen we momenteel over aanvullen tot 10. Er zijn 10 brieven verzonden, er komen er
maar 6 aan, hoeveel zijn er niet aangekomen?
In groep 4 leren we het uitrekenen van een verschil tussen 2 getallen. In de ene postzak zitten 14 brieven, in de ander zitten 7 brieven, wat is het verschil? Bij ‘verschil’ in een tekst, leren ze dat dit met een
minsom uitgerekend moet worden. 14-7.
Met taal hebben we het over interpunctie en zinsontleding in groep 4.
In groep 3 leren we weer nieuwe letters aan in thema 3, dat gaat over eten. Komt dat even mooi uit met
ons straatfeest, waar we ontzettend veel eten voor klaarmaken….
De afgelopen periode heeft u waarschijnlijk veel mooie knutsels van uw kind in zijn/haar tas gevonden…
Dat klopt! De moeder van Kyra en de moeder van Elias hebben mij geholpen door 3 keer een knutselmiddag te organiseren… Ik heb nog foto’s en filmpjes van deze geslaagde middagen en hun resultaten…
Deze plaats ik op klasbord!
We kwamen er tijdens het knutselen achter dat we best weinig kosteloos materiaal hebben op school.
Dus mocht u thuis onderstaand materiaal hebben, wilt u dit dan voor ons sparen en mee naar school nemen? Wij zijn heeeel blij met:


eierdozen



jampotjes/ pindakaas potten/ olvarit potjes e.d.



lappen/ sjaals/ katoen om in te knippen



kurk



bierdoppen



dozen



slankie bakjes



wc rollen



lege keukenrollen



lege melkpakken/ schuddebuikjes pakken

en ander materiaal waar leuk mee te knutselen is…
Na de vakantie is het thema ‘vriendschap’ (en daarbij onze straat) afgelopen. We beginnen aan een
nieuw thema, wat een proef is uit de methode ‘DaVinci’. Francien Pronk vertelt in haar stukje meer hierover. In dat thema begin ik met zelf onderzoeken en ontdekken. Omdat het over dieren gaat, ga ik de
eerste dag na de vakantie al naar de kinderboerderij naast de school (ik heb al voldoende begeleiding :)
) De kinderen krijgen een werkblad met vragen die ze daar moeten onderzoeken en beantwoorden. Dan
weet u in ieder geval dat op dag 1 na de herfstvakantie het handig is om uw kind geen nieuwe kleding
aan te laten trekken…
Voor nu wens ik u een fijne vakantie toe, misschien voor u zelf niet, maar het lijkt mij ook fijn om ‘s ochtends even niet de haast van het ‘naar school brengen’ te hebben… Geniet ervan en tot ziens daarna :)
Hartelijke groet, Marjorie

Groep 5
Beste ouders,
De eerste periode na de zomervakantie zit er alweer op! Aan de ene kant moeten we nog aan veel
dingen wennen, en aan de andere kant lijkt het ook net of we al weer een hele tijd bezig zijn en weten we al goed hoe heel veel dingen gaan.
Geschiedenis
De afgelopen weken hebben we ook kennis gemaakt met geschiedenis. We weten allerlei dingen over
de hunebedden. We weten waar we deze kunnen vinden in Nederland, hoe oud ze zijn, hoe ze waarschijnlijk gemaakt zijn en waar ze voor gebruikt werden.
Na de vakantie gaan we op een andere manier werken met de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. We zijn benieuwd hoe de kinderen dat zullen vinden. In elk geval hebben we veel materialen nodig. Het zou fijn zijn als u met ons mee spaart. We denken bijvoorbeeld aan kurken, wc rollen
en keukenrollen, bierdoppen, knopen en doosjes.
Kinderboekenweek
Inmiddels is de kinderboekenmaand alweer voorbij. We hebben bedacht wat we van vriendschap vinden, puzzels en kleurplaten gemaakt over vriendschap en ook hebben we groepsdoorbrekend gelezen. De helft van de kinderen heeft voorgelezen aan de kleuters en de andere helft van de kinderen
werd voorgelezen door groep 8. De kinderen mochten zelf een plekje zoeken om te zitten. Dit was erg
leuk.
Huiswerk en belangrijke data


22 t/m 26 oktober: herfstvakantie!



2 november: luizencontrole



2 november: Levend Water toets Hoofdstuk 9

Fijne herfstvakantie en tot over een week! :)
Hartelijke groet,
juf Jessica en juf Annelies

Groep 6
Levend Water
Met Levend Water hoorden we de verhalen van Jakob. Hoe hij het eerstgeboorterecht van zijn broer
Ezau kreeg en uiteindelijk ook de belangrijke zegen van zijn vader. Later hoorden we hoe hij bij Laban moest werken om te kunnen trouwen met Rachel. Eerst kreeg hij Lea en later Rachel. Nu zijn we
bij de verhalen over Jozef die door zijn jaloerse broers verkocht werd als slaaf aan Egypte. Na de vakantie gaan we hier meer over horen.
De sfeer in de klas
Er wordt hard gewerkt in de klas. Dat is fijn om te zien! Toch merken we dat er ook wel ruzies zijn.
Vaak in de pauze maar soms ook in de klas. Een aantal kinderen gebruikt dan echt grof taalgebruik of
gaan over op schoppen en slaan. Hier zitten we als leerkrachten boven op. Ook heb ik deze week een
klassengesprek gevoerd over hoe jongens en meisjes verschillend omgaan met ruzies en hoe we daar
met elkaar aan kunnen werken. Dit was een fijn gesprek maar het zal onder de aandacht blijven. Mis-

schien is het goed om hier thuis ook eens met uw kind over te praten! Wat merken zij hiervan in de
klas? Zijn ze er weel eens bij betrokken? Wat doen ze als dit gebeurt?
Gelukkig zijn de kinderen uiteindelijk altijd weer bereid om het goed te maken en gaan we altijd met
een lach weer naar huis! Waarschijnlijk zijn de kinderen ook toe aan een heerlijke week vakantie volgende week! Geniet er van en rust lekker uit!
Kinderboekenmaand en herfstviering.
De afgelopen weken hebben we het gehad over vriendschap. Dit is het thema van de kinderboekenmaand. We hebben een boek gekregen waaruit werd voorgelezen. Ook hebben we schilderijen gemaakt bij het Bijbelverhaal over David en Jonathan. Deze zullen tijdens de viering te zien zijn. Sommige kinderen maakte een gedicht over vriendschap. Ook hiervan zal er een worden voorgelezen op
de viering donderdag middag!
Deze week hebben we ook groep doorbrekend gelezen. De kinderen mochten voorlezen aan een leerling uit groep 1,2 of 3. Dit was ontzettend leuk! Op klasbord kunt u hier enkele foto’s van vinden!
Na de vakantie:
Na de vakantie gaan we starten met het uitproberen van een nieuwe methode. Deze methode heet
Davinci. Hierin gaan we thematisch aan de slag met de vakken rondom wereldoriëntatie en kunst en
cultuur. Dit belooft een hele leuke en leerzame periode te worden waarin we ook veel aan de slag zullen gaan met creatieve vakken. Wilt u daarom zoveel mogelijk kosteloos materiaal verzamelen en inleveren op school?! Denk hierbij aan: kurken, eierdozen, wc-rollen etc.
Huiswerk en belangrijke data:
Vrij 19/10 Levend Water toets H8
Ma 22/10 - vrij 26/10 Herfstvakantie!
Di 30/10 nieuwsbegrip huiswerk
Ma 5/11 Topo toets
Di 6/11 Nieuwsbegrip huiswerk
Hartelijke groet juf Marlinde en juf Inge

Groep 7/8
De eerste periode zit er alweer op! We kunnen terugkijken op mooie weken. We hebben hard gewerkt, we hebben elkaar leren kennen, de sfeer is goed en we hebben veel geleerd.
We hebben een aantal beloningen behaald en natuurlijk de eerste week frikandellen en kroketten!
Daarna had van schrik elke week wel een aantal kinderen hun nieuwsbegrip niet gemaakt.
Na de herfstvakantie gaan we er weer mee aan de gang. Als kinderen hun nieuwsbegrip niet maken,
moeten ze alsnog na schooltijd de opdrachten maken.
Met nieuwsbegrip ging het vorige week over het schilderij van Banksy. We hebben ons verdiept in deze kunstenaar. Ontzettend leuk hoe enthousiast de kinderen over zijn werk waren. We hebben een
aantal van zijn kunstwerken bekeken en nagedacht over de boodschap die hij wilde meegeven. We
hebben ons verbaasd dat hij nog steeds anoniem is.
Met crea zijn we daarna zelf sjablonen gaan maken.
De afgelopen weken hebben we ons als team verdiept in de methode Da Vinci. Dat is een methode
die de zaakvakken op een thematische manier aanbiedt. Na de herfstvakantie zullen we een kort thema aanpakken, namelijk: dieren in en om het water in Nederland.
De kinderen mogen boeken meenemen die hierover gaan.

Om thematisch te werken hebben we ook veel spullen nodig voor de creatieve verwerking. Willen jullie meehelpen met het verzamelen van wc rollen, lege jampotjes, lege boterbakjes, eierdozen en ga
zo maar door?
De afgelopen weken hebben we heel wat boekbesprekingen gehoord. Het leven van een Loser of dagboek van een Muts waren wel heel populair! Toch hebben we steeds weer nieuwe dingen geleerd over
de boeken en de schrijvers. Het was echt leuk om te zien hoe enthousiast elk kind over zijn of haar
boek was!
De bijbelverhalen gingen over verschillende koningen en profeten (David en Nathan, Jerobeam en een
jonge en oude profeet, Achab en Elia) Allemaal spannende verhalen, maar soms ook lastige verhalen.
Aan de ene kant gingen ze over een genadige God, maar ook over een God die boos is over onrecht
en straft.
Hieronder komen nog de belangrijke data voor na de vakantie!
Geniet van de herfstvakantie. Graag tot maandag 29 oktober!
Huiswerk en belangrijke data:
Vrijdag 19 oktober: LW toets les 7 en 8
Maandag 29 oktober: weer naar school, boekbespreking Ethan en Jonathan
vrijdag 2 november: luizencontrole, ‘s middags les van politie
maandag 5 november
dinsdag 6 november: Nieuwsbegrip
woensdag 7 november
donderdag 8 november: TOPO toets: Verenigd Koninkrijk/ Midden Amerika

Kunst
Samen een groot kunstwerk maken met een echte kunstenares, hoe cool is dat? Dat kan in de herfstvakantie in de Ambachtenwerkplaats!
Kinderen werken in de verschillende werkplaatsen en gebruiken bijzondere materialen en verf.
Samen met een kunstenares uit Nicaragua, Thelma Karina Tellez Lazo, gaan zij hun fantasie inzetten
en leren met hele nieuwe technieken werken. Ze maken gezamenlijk een prachtig kunstwerk.
Aan het einde van de week wordt het kunstwerk feestelijk onthuld in bijzijn van ouders, broertjes en
zusjes en vriendjes.
Karina is te gast in Zoetermeer naar aanleiding van de landelijke campagne van het Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Deze campagne, waar ook de gemeente Zoetermeer en
Stichting Piëzo aan deelnemen, wordt gefinancierd door de Europese Unie en richt zich op het onder
de aandacht brengen van de 17 Global Goals 2030 bij burgers, organisaties en bedrijven.
De Ambachtenwerkplaats is in de herfstvakantie van maandag tot en met donderdag van 10:00 uur
tot 14:00 uur open en er is volop ruimte en materiaal voor de kinderen om lekker hun gang te gaan.
Meedoen is gratis en de kinderen kunnen zelf kiezen hoe vaak en op welke dagen zij meedoen.
Drinken en fruit is aanwezig, neem wel je eigen lunchpakket mee.
Aanmelden bij: AnneMarie Hut,
Ambachtenwerkplaats
Vrouwenhuiswaard 7
Tel nr 079-8881928
E-mail annemarie@stichtingpiezo.nl

Uitnodiging

