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2018-2019

Agenda
15 t/m 19 oktober
17 oktober
19 oktober

22 oktober t/m 26
oktober
Hiep hiep hoera!

Lilian Schuurman afwezig vanwege studiereis met directeuren en bestuur
van stichting Meer Primair.
De geplande wetenschapsdag wordt verzet naar een andere datum.
Vrijdag voor de herfstvakantie!
De leerlingen uit de groepen 1,2 en 3 mogen speelgoed meenemen voor
de speelgoedmiddag.
De leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 mogen gezelschapsspelletjes
meenemen voor de spelletjesmiddag.
Herfstvakantie!

14 oktober
15 oktober
17 oktober
20 oktober

Maud
Liza
Amy
Nathan
Francisco
Mark
Mees

groep 6
groep 6
groep 8
groep 8
groep 4
groep 7
groep 2

Mededelingen en verslagen
Leerlingraad
Maandag 8 oktober was de eerste leerling-raad.
Maud en Mathijs (groep 6), Joyce en Jill (groep 7) en Timo en Iris (groep 8) zijn dit schooljaar
afgevaardigden die zitting hebben in de leerling-raad.
De volgende onderwerpen zijn tijdens dit overleg besproken:
Start schooljaar 2018-2019, ervaringen met het continurooster, evaluatie festiviteiten 40-jarig
bestaan en de brievenbusvragen en opmerkingen die door leerlingen gemaakt zijn.
De volgende leerling-raad is op maandagmiddag 26 november.
Kinderboekenweek
Afgelopen week is er in de groepen volop aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben dagelijks voorgelezen aan de leerlingen van de groepen
1 t/m 4. Gisteren was het Boekenbal. De kinderen zagen er prachtig gekleed uit en de dj’s hebben
gezorgd voor goede dansmuziek! Het waren hele gezellige momenten.
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 1 en 2 deelgenomen aan een workshop waarin het
prentenboek ‘Sttt, de tijger slaapt’ werd verwerkt. Groep 3 is naar de bibliotheek geweest en bij de

groepen 6 t/m 8 heeft schrijver Marcel Heunks verteld over hoe een boek tot stand komt. Zijn boek
‘Justin en de boom van oorsprong’ heeft hij daarbij als uitgangspunt genomen. De leerlingen waren
enthousiast over het eerste hoofdstuk!
Tijdens de afgelopen 10 dagen dat er gewerkt is aan het thema van de Kinderboekenweek zijn de
vriendschapsbogen in de hal gevuld met mooie tekeningen, berichtjes en verhaaltjes over het
vriendschap. Een mooi thema wat niet alleen belangrijk is tijdens de Kinderboekenweek!
Sportplusklas.
Na de herfstvakantie start de Sportplusklas. Dit is een initiatief van de drie scholen op
scholeneiland Bornholm. De vakleerkrachten gym van basisschool Klippeholm en de Bikube geven
op woensdag, aan de leerlingen van de groepen 6 en 7 en op vrijdag aan de leerlingen van de
groepen 4 en 5 een extra gymles aan talentvolle leerlingen. Deze lessen vinden onder schooltijd
plaats. Vanuit Vesterhavet kunnen er per groep 2 leerlingen meedoen aan de lessen van de
Sportplusklas.De vakleerkracht gym selecteert de leerlingen op motorische en sociale
vaardigheden, vervolgens vindt er overleg plaats met de groepsleerkracht. Zij kijkt of deze leerling
een reguliere les per week kan missen.
De vakleerkracht gym neemt vervolgens contact op met de ouders van de kinderen die in
aanmerking komen voor deelname aan de sportplusklas. Ouders bepalen of
Een mooi initiatief, waarbij jaarlijks nieuwe kinderen geselecteerd worden voor deelname.
MUSICALDANCE BATTLE, een ontroerend, meeslepend, indrukwekkend theaterspektakel!
Afgelopen maandag heeft Monique Hendriks van Kreavaria in de groepen 3
t/m 8 een toelichting gegeven op het aanbod. Vervolgens heeft uw zoon of
dochter informatie mee gekregen over deze naschoolse activiteit.
Houdt uw zoon/dochter van zingen, dansen, toneelspelen en performen dan
is deze cursus wellicht een leuke en leerzame activiteit voor uw kind.
U kunt u zoon of dochter inschrijven middels het formulier voor de Musical
Dance Battle bij Kreavaria. Het formulier kunt uiterlijk 16 oktober inleveren bij de groepsleerkracht.
Wij zorgen dat de formulieren bij Monique worden afgeleverd.
Heeft u vragen, neemt u dan gerust even contact op met Kreavaria (info@kreavaria.nl).
Kinderkunstdagen Pier K
In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar
weer terecht bij de kinderkunstdagen van Pier K.
Het thema van de kinderkunstdagen is: Aan Tafel!
We gaan dit keer lekker aan de slag met o.a. echt eten! Van fruit, groente en graan maken wij een
huis of een stad. We maken fake food met verf en piepschuim en gaan lekker dansen.
We gaan taartjes, gebak en bonbons van klei maken en waxinelichtjeshouders vilten.
Ook komt muziek maken en een theater-workshop aan bod!
Uiteraard is de lunch inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade en wat lekkers.
Wij hopen dat jullie weer gezellig mee doen!
De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K Hoofddorp op: dinsdag 23 oktober, woensdag 24
oktober en donderdag 25 oktober van 10.00-16.00 uur.
Na afloop zal er een kleine presentatie plaats vinden van wat er die dag is gedaan.
De kosten bedragen € 26,- per dag (incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen.
Inschrijven kan via www.pier-k.nl (klik op de banner bij de Pier K Kinderkunstdagen).
Hier zie je ook het volledige programma. Voor vragen, neem contact op met Pier K via
telefoonnummer 023-5669565. Of mail naar kinderkunstdagen@pier-k.nl
Fijn weekend en tot na de herfstvakantie.
Lilian Schuurman

