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Keek op de week - week 46

Sinterklaasfeest in de bovenbouw
Sint is weer in het land en daarmee is voor de bovenbouwleerlingen een tijd van knutselen en
dichten aangebroken. In de stamgroepen wordt aankomende week een lootje getrokken. Ieder kind
maakt een mooie surprise voor één ander kind uit de stamgroep. We letten hierbij op dat het geen
kliederboel wordt. We spreken af dat we in de surprise een cadeautje ter waarde van €4,00
verstoppen. Bij een surprise hoort natuurlijk ook een gedicht. Vanaf dinsdagmiddag 29 november
mogen de surprises in de stamgroep worden gezet. Natuurlijk kan het ook bij de start van de dag op
woensdag 30 november. Wil je erop toezien dat je zoon of dochter aan de slag gaat zodat op de 30e
iedereen vol spanning kan uitkijken naar zijn of haar surprise. Veel rijm en knutselplezier!
Pauzehapje in de BB
We merken dat er weer veel bijzondere pauzehapjes worden meegenomen die niet passen in een
meer gezonde leefstijl. Chips, snoep, luxe koeken en frisdranken mogen niet worden meegenomen
als pauzehapje. Fruit, een boterham, groente of rauwkost is natuurlijk prima.
Doorstroomtoets groep 8
Omdat er een nieuwe eindtoets voor groep 8 in ontwikkeling is, hebben wij ons aangemeld voor
deelname aan de proeftoets hiervan. Dit levert ons meerdere voordelen op wanneer we aan het
einde van dit schooljaar voor deze toets gaan kiezen. We hebben dan alvast kennisgemaakt met de
vraagstelling en de ervaringen met deze proeftoets worden gebruikt om de definitieve versie van de
toets te perfectioneren en te normeren.
De toets bestaat uit drie delen (lezen, rekenen en taalverzorging) en wordt digitaal afgenomen. We
gaan dit op dinsdag 15 november doen met groep 8. Gedurende de dag zullen we de verschillende
delen afnemen. De uitslag van deze proeftoets heeft geen consequenties voor de leerlingen en hun
schooladvies.
Heggetje naast het schoolplein
Vanaf vandaag staat er weer een heggetje aan de zijkant van het schoolplein. Deze is nog niet
helemaal begroeid en dit nodigt kinderen wellicht uit om er tussendoor te lopen. Dit is niet de
bedoeling. Er komt een ijzerdraad in om dit te voorkomen, dus voor de eigen veiligheid is het
verstandig om niet door de heg te lopen.
Creatieve lessen tot aan de kerst
Vanaf vandaag tot aan de kerst geeft Nikki van Veenendaal (vorig jaar stamgroepleider Luistervink)
creatieve lessen aan de verschillende stamgroepen. De onderbouw komt allemaal één keer aan de
beurt, de middenbouw twee keer en de bovenbouw ook twee keer. Naast dat dit ook helpt wat
betreft de bezetting qua personeel in de bovenbouw, is het ook fijn als we op deze manier weer eens
aan andersoortige expressie-opdrachten toekomen.
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Gevonden voorwerpen
Onderstaande spullen zijn gevonden en kunnen deze week worden opgehaald op het kantoor van
Erik. Daarna zullen wij ze afvoeren.

Bericht van Videt – Uithoorn voor Elkaar
Elke vrijdag organiseert Uithoorn voor Elkaar ‘Samen Fit met je Kid’ voor kinderen van 2 t/m 6 jaar in
Sporthal De Kuyper.
Tijdens deze les staan er diverse spellen en uitdagende parcours klaar.
Samen met hun ouders/verzorgers kunnen de kinderen lekker klimmen, klauteren, glijden of met een
bal aan de slag gaan.
Wij hebben de aanvangstijd aangepast naar 15.30 uur.
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Maandag 14 november
Stamgroep
Kiekendief
Krullevaar

Onderwerp
Stamgroepleider
Voorlezen

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Vandaag komt Nicole vanuit Bibliotheek Amstelland
voorlezen aan de kinderen om 8.30. Alle ouders zijn van
harte welkom en mogen na het voorlezen blijven om
vragen te stellen aan Nicole.

Dinsdag 15 november
Stamgroep
Kiekendief
Hele school

Onderwerp
Stamgroepleider
Gesprekken

Groep 8

Doorstroomtoets

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Vandaag zijn er voortgangsgesprekken (behalve voor
Maraboe)
Groep 8 doet vandaag mee aan een proeftoets Leerling in
beeld – doorstroomtoets

Woensdag 16 november
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Studiedag

Inhoud
Het team heeft een studiedag, de kinderen zijn vrij

Donderdag 17 november
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief

Vrijdag 18 november
Stamgroep
Kiekendief
Oeroeboeroe

Onderwerp
Stamgroepleider
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Door krapte in de bovenbouw, hebben we moeten
schuiven en werkt Marlies vandaag extra met de kinderen
van Oeroeboeroe
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