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Agenda

Datum
01-11
07-11
09-11
14-11
15-11
21-11
22-11
23-11

november 2018

Activiteit
Juf Joan Kroes
Speelgoedmiddag
Dankdag
Nationaal Schoolontbijt
Juf Tine met juf Evelien vertrouwenspersoon: juf Joan voor de groep
Juf Tine met juf Helma naar studiedag : juf Jennie vervangt
Maandviering verzorgd door groep 2
Juf Joan
Opening Schaapskooi – speciaal programma t/m 12.30 uur
We eten op school.

Jarig in de maand oktober en november

Jarigen

Naam
Data
Leeftijd
Milan
19-10
5
Jorik
27-10
5
Adanna
05-11
5
Tobias
07-11
5
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en alvast een heel fijne dag
gewenst!

Gymles

Er zijn verschillende kinderen die armbandjes/ringetjes ed om hebben. Liever op
maandagochtend niet, want deze moeten ze voor de veiligheid afdoen.
Leer uw kind ook zelf zijn schoenen uit en aan te doen. We zijn nu echt groep 2
en zelf aankleden hoort ook bij een stukje zelfstandigheid. Makkelijke kleding is
heel fijn, zodat uw kind lekker kan rennen, klimmen ed.
Vanaf nu kunnen we gewoon in de Schaapskooi gymmen ! We laten de
gymschoenen op school in een bak. We hopen dit jaar ook weer vaker te kunnen
gymmen in een prachtig speellokaal !

Dankdag

Op 7 november vieren we ook met alle groepen van de school Dankdag. We
leren een themalied en gaan samen met de juf naar de kerk. De klassenmoeder
zal enkele moeders meevragen als begeleiding. ( we gaan in de kerk niet naar het
toilet ! )

Thema’s

Nationaal
Schoolontbjt

We maken ons herfstthema af. We hebben al enkele letters geleerd : de v van
vriendjes, de e van Edo de eekhoorn en van Elmer , h van herfst.
Ook leren we luisteren naar hoeveel lettergrepen er in een woord zitten.
Soms verwarrend, wanneer we naar de klanken in een woord moeten luisteren ;
wat hoor je achteraan ? ( mui sssss ) ,
wat vooraan ? ( hhhhh erfst ) en wat middenin ? ( b oooooooo m) De klanken die
gehoord moeten worden maak ik heel lang. Ook maken we bewegingen met de
handen om de plek van de letter te laten zien .Deze periode luisteren we naar de
middenklank.
We maken ook werkbladen over de herfst. Zo oefenen we de taakgerichtheid,
maar ook de zelfstandigheid. In onze map zitten deze werkbladen We maken ook
een boekje over de herfstdieren : egel, slak, eekhoorn, spin. Hier stempelen we
letters, knutselen we en schrijven het woordje spin na. Ook leren we wat het
begrip woord betekent en zin. bv de slak is heel langzaam. Dat zijn 4 woorden in
1 zin.
Nu we een aparte ruimte in de groep hebben, gaan we die gebruiken voor
instructie van juist deze taaloefeningen. In alle rust.
Ook rekenen krijgt hier een plek. De oefeningen zijn zo in kleine groepjes en er is
weinig afleiding. Ook zal de onderwijsassistente Wianka hier met 1 of enkele
kinderen extra werken.
Na ons herfstthema beginnen we met ….. Sinterklaas !
Hiervoor hebben we veel keukenrollen nodig. ( geen closetrollen )

Op vrijdagochtend doen we mee aan het nationaal schoolontbijt.
Gezellig samen op school beginnen met een broodje en lekker drinken. Wanneer
uw kind graag eigen drinken mee wil nemen, kan dat natuurlijk altijd.
Op donderdag 15 november ga ik samen met juf Helma naar een cursus/congres
over ‘Onveilig gehecht’ in Amersfoort. Juf Jennie staat deze dag voor de groep.

Cursus
Dorr

In de maanden oktober en november worden alle kinderen geobserveerd.
Alle tussendoelen op taalgebied, rekengebied, motoriek en sociaal-emotioneel
worden bekeken. Het gaat er hier om , om te zien hoe het kind zich ontwikkelt,
waar er groei is, waar ( nog ) niet. Zo kan ik als leerkracht beter afstemmen op de
leerbehoeften van de kinderen. In Parnassys kunt u dit gebeuren volgen ( maar
daarover meer in de volgende nieuwsbrief )

Speelgoedmiddag

De eerste donderdagmiddag van de nieuwe maand is het speelgoedmiddag.
Wanneer uw kind overblijft, mag het natuurlijk al speelgoed meenemen in de
ochtend. Graag het speelgoed in een tas, zodat de kinderen het goed kunnen
dragen en bij elkaar houden.

Vertrouwenspersoon

Op woensdag 14 november geef ik met juf Evelien lesjes over veiligheid en
gedrag in de groepen 1 t/m 8. Wij zijn beide vertrouwenspersoon voor de
Schaapskooi, wat betekent dat kinderen ( en ouders ) met klachten /
moeilijkheden bij ons terecht kunnen. We leren de kinderen wanneer en met
welke vragen ze bij ons terecht kunnen.

Onderstaande foto’s zijn genomen in oktober 2018.

Foto’s uit de groep

Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u belt, komt of mailt, om een
afspraak te maken. Hierdoor
kunnen we beter de tijd
nemen.
Op het plein en in de klas
willen we ons graag richten op
de kinderen.

Tine van Ee
Ma. – vr.
tvanee@kindcentrum
deschaapskooi.nl
woensdag en vrijdagmiddag zijn
de kinderen vrij.

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl

