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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand oktober.
(T)OP SURVIVAL
Themalied VBW 2017
We klimmen op een berg,
sjokken door het zand,
moeten door het water naar de overkant.
We gaan achter Jezus aan,
hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat.
Hij heeft voor mij een routeboek.
En als ik toch een keer verdwaal,
gaat Hij zelf naar mij op zoek.
Hij zorgt dat ik het haal!
(juichen)
Hij tilt mij op een berg,
neemt me bij de hand,
draagt me door het water naar de overkant.
Ik ga achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat.
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=zOLbX08KeR4
Kerk-School-Gezinsdienst
Afgelopen zondag 8 oktober is voor de groepen 5
t/m 8 de KSG-dienst gehouden. We kunnen terug
kijken op een prachtige dienst, waarin de
ontmoeting met God en het reddende werk van
Jezus Christus centraal stonden. De jongens en
meiden die een bijdrage hebben geleverd, hebben
het super goed gedaan. Dank jullie wel! Het was
fijn om er te zijn.
Schoonlontwikkeling
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen
hebben we als school voor de ontwikkelingen op
het gebied van onderwijs een plan van aanpak
opgesteld voor dit schooljaar. Hierin staat dat we volgens het EDI (effectieve directe instructiemodel)
gaan werken. Belangrijk daarbij is dat we doelen stellen en deze ook laten verwoorden door de
kinderen. Zo betrekken we de kinderen bij het leren en maken we hen meer eigenaar over hun
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leerproces.
In de kleutergroepen beginnen we dus al op jonge leeftijd met het stellen van doelen en ook de
kleuters laten we verwoorden wat het doel is van de lessen. Dit gebeurt vooral bij de taal- en
rekenactiviteiten. Bij de kleuters wordt alles op een speelse en kleutervriendelijke manier gebracht.
Hierbij maken we gebruik van de handpoppen die bij de methode ‘Onderbouwd’ horen.
‘Onderbouwd’ is de methoden waarmee we in de kleutergroepen voor het derde jaar werken. Via de
handpoppen introduceren we het lesdoel. Als we met de kleuters een telrij opzeggen tot en met 20,
gebruiken we ‘Sjoerd de cijferwoerd’. De leerkracht laat de eend aan de kinderen zien en via Sjoerd
wordt aan de kinderen verteld dat ze gaan tellen tot 20. Aan het einde van activiteit vraagt Sjoerd
ook aan de kinderen wat ze hebben geleerd. Bij elke activiteit wordt er een andere handpop
gebruikt. Bijvoorbeeld: Arie de letterkanarie, hierbij staan de letters centraal en Wim de woordspin,
waarbij we het gaan hebben over
woorden die bij een bepaald
thema horen. Zo werken we aan
de uitbreiding van de
woordenschat van de kinderen.
Na een tijdje weten de kinderen
bij het zien van de verschillende
handpoppen waarover er gewerkt
gaat worden. Zo wordt EDI ook bij
de kleuters geïmplementeerd.
Luizenzakken
Op dit moment wordt door een aantal leerlingen nog gebruik gemaakt van luizenzakken. Volgens het
RIVM is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdracht van hoofdluis via voorwerpen zoals
beddengoed, jassen, petten etc. Het effect van een luizenzak of luizencape op de verspreiding van
hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is ook reden dat wij ouders aanraden geen
luizenzakken meer te gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op de site van het RIVM.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Wat_kun_je_tegen_hoofdluis_doen
De kleuters krijgen a.s vrijdag de zakken mee naar huis. Na de vakantie hoeven zij deze niet meer
mee te nemen naar school. De kinderen in de andere groepen kunnen de zakken ook deze week mee
naar huis nemen.
Kleuters
Na de herfstvakantie kunt u uw kind in de ochtend en de middag tot aan de deur van het klaslokaal
brengen en daar afscheid nemen. Dit was al vermeld in de infobrief van de kleuters en in de
schoolgids. We voeren dit in om meer rust in het lokaal te creëren. Mocht u ons informatie willen
geven over u kind, dan kunt u dat in de agenda schrijven die naast de deur op de kapstok ligt. Zo zijn
wij als leerkrachten op de hoogte van eventuele bijzonderheden over uw kind voor die dag. Elke
woensdag is er inloop in de kleutergroepen. U kunt dan samen met uw kind bekijken wat hij/zij
gemaakt heeft.
Rekenen groep 4 t/m 8
Tijdens de rekenlessen is het ons meerdere malen opgevallen dat onze leerlingen moeite hebben
met klokkijken (analoog en digitaal) en het automatiseren van tafels.
Beide rekenonderdelen komen regelmatig aan bod in de methode. Als deze rekenonderdelen niet
geautomatiseerd zijn/worden/blijven, wordt het voor de kinderen steeds lastig(er) om het tempo bij
te houden. Dit is zonde en hoeft niet!
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Daarom een dringende oproep aan u. Wij willen benadrukken dat wanneer leerlingen het analoog
klokkijken niet beheersen, ze het digitaal klokkijken niet kunnen leren. Als leerlingen de tafels niet
hebben geautomatiseerd, kunnen ze niet vermenigvuldigen, niet delen, geen verhoudingstabellen
maken en niet toegepast rekenen.
Wilt u in het belang van uw kind, bovenstaande punten dagelijks/wekelijks oefenen!
Hieronder nog enkele tips:
Klokkijken:
- http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/
- https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken
- https://www.klokrekenen.nl/
- Maar vraag ook thuis geregeld naar de tijd, bijv. als je gaat eten, naar bed gaat, naar de sport etc.
Zowel analoog als digitaal.
Tafels:
- http://tafels-oefenen.nl/
- https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/tafels-oefenen- Youtube --> tafellied van... (vul tafel in). Door middel van een lied, leren de leerlingen een tafel.
MR-vergadering
Op maandag 30 oktober is er weer een MR vergadering gepland.
Van de sportcoach
Volgende week is het herfstvakantie. Nu gaan wij als sportcoaches van de gemeente Aalburg en
Woudrichem samen met AquaAltena iedere vakantie een zwemevenement organiseren waar
kinderen zich voor in kunnen schrijven. Deze vakantie is het tijd om te kijken wie dé zwemkampioen
van de gemeente Aalburg en de gemeente Woudrichem wordt.
Op maandag 16 oktober staan de Spalsh-Matchgames op het programma. Van 13.00 uur tot 15.00
uur gaan we allerlei verschillende wedstrijden zwemmen en strijden we om dé zwemkampioen te
worden van de gemeente. Jij komt toch ook?
Inhoud
De wedstrijden die we gaan zwemmen zijn schoolslag, estafette, vrije slag, redding zwemmen en
andere leuke vormen van zwemmen, kortom voor ieder iets leuks. Kun je nog niet zo snel zwemmen
maar vindt je het wel leuk om mee te doen? Geen probleem want meedoen is belangrijker dan
winnen! De gehele middag is het gratis om mee te komen doen.
Inschrijven?
Inschrijven kan door een mail te sturen naar mpulles@woudrichem.nl. Vermeld daarin je naam,
leeftijd, school en welke zwemdiploma’s je behaald hebt. Inschrijven kan tot vrijdag 13 oktober 17:00
uur!
Tot maandag 16 oktober 13.00 uur!
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De ontruimingsoefening – een foto-impressie

Herfstvakantie
Van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017 is de herfstvakantie. De leerlingen zijn
dan heerlijk vrij. De eerste periode van 8 weken scholen zijn dan alweer voorbij. Leerlingen en
leerkrachten hebben ontzettend hard gewerkt en veel werk verzet. Herfstvakantie: een periode van
welverdiende rust. Geniet er van!
Op maandag 23 oktober worden alle leerlingen weer op de gebruikelijke tijd verwacht.
Data
16-10 tm 21-10: herfstvakantie
23-10: eerste schooldag na de herfstvakantie
25-10: luizencontrole
25-10: inloopmorgen groep 1-2
30-10: MR vergadering
30-10: in deze week een nieuwsbrief
01-11:Dankdag voor gewas en arbeid
01-11 Inloop groep 1-2
01-11 inloop groep 3 – 8
08-11: inloop groep 1-2
08-11: nationaal schoolontbijt
10-11: opening nieuwbouw
20-11: 10-min gesprekken
23-11: 10-min gesprekken

De hele kalender kunt u ook terug vinden via:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=destroming.eu_3v058pdlprrj6ktppdvcg88vnk%40
group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
Op de volgende bladzijde leest u het een en ander over de vakantiebijbelclub.
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De kerkelijke gemeenten vanuit Giessen – Rijswijk hebben gevraagd onderstaande informatie op te
nemen in de nieuwsbrief.
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