Maandinfo oktober 2016
Inleiding
Beste ouders,
Voor u ligt de maandinfo van oktober. Elke maand geven wij deze nieuwsbrief uit. Daarin kunt u
lezen wat er de afgelopen maand allemaal gebeurd is in de verschillende klassen en wat er de
komende maand op het programma staat. Elke maandinfo begint met een inleidend stukje.
Daarin staan de algemene zaken.
Veel leesplezier.
Project
Ons jaarlijkse project valt ook dit jaar weer samen met de Nederlandse kinderboekenweek, die dit
jaar het thema ‘Voor altijd jong’ heeft en over opa’s en oma’s gaat.
Van 3 t/m 28 oktober zullen wij met de hele school werken rondom dit thema en rondom de
kinderboeken. Wilt u meehelpen, meld dit dan bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Op vrijdag 28 oktober sluiten wij het project gezamenlijk af. U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. U wordt nog uitvoerig over het project en de afsluiting hiervan geïformeerd.
Theaterworkshops
Op woensdag 19 en vrijdag 21 oktober krijgen alle kinderen in hun eigen klas theaterworkshops
van theaterschool sala mala saña in het kader van onze cultuuractiviteiten en de jaarlijkse
projectweken.
Schoolgids en groepsinformatiegidsjes
U hebt nog niet zo lang geleden de nieuwe schoolgids ontvangen. Elk schooljaar worden er
wijzigingen aangebracht in de schoolgids. Wij vragen u om het document goed te lezen en
retourformulier ondertekend aan ons terug te sturen of te geven als u dat nog niet heeft gedaan.
Ook hebben wij u de groepsinformatiegidsjes gestuurd met uitgebreide informatie over de
groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). Alles wat u zou moeten weten staat in deze documenten
beschreven. Het is in uw belang op de hoogte te zijn van de inhoud van de gidsen. U kunt ze ook
terugvinden op onze website: www.hdll.es
Fotograaf
Op woensdag 5 oktober komt de fotograaf op school. Er worden weer foto’s gemaakt van elk kind
afzonderlijk, van broertjes en zusjes samen en van de hele klas. Zonder tegenbericht gaan de
kinderen van één familie afzonderlijk én samen op de foto. Wilt u een foto waar broertjes en
zusjes die niet bij ons op school zitten ook op staan, laat dat dan tijdig weten, per mail, dan
houden wij daar rekening mee in de planning.
Website
Onze website wordt maandelijks up to date gehouden. U kunt daar alle informatie die wij
uitsturen, documenten en belangrijke data terugvinden. Kijk gerust geregeld om niets te missen!
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Kleding voor na ongelukjes
De school zou graag wat extra onderbroeken, lange en korte broeken, sokken en shirtjes
ontvangen die als verschoning dienen bij ongelukjes. Hebt u nog wat oude kleding over (voor
jongens en voor meisjes, alle maten zijn welkom) dan bewaren wij dat graag op school. Ook zien
wij de uitgeleende spullen graag weer terug op school. Dank u wel!
Gymkleding
Kinderen van de groepen 2 t/m 8:
Wij vragen u met klem om de op de dag dat uw kind gym heeft in gymkleren (en gymschoenen)
naar school te laten komen. De kinderen hoeven zich dan niet meer te verkleden en de lestijd kan
beter besteed worden. Vanaf groep 4 wel graag een schoon T-shirt meegeven om zich na de les
te verkleden. Er is namelijk geen mogelijkheid om te douchen na de gymles.
Wij herinneren u eraan dat u een schooltenue kunt bestellen is via de website van Simply Colors:
www.simplycolors.com
Vergeten kleding kamp
Er is nog veel kleding die de kinderen vergeten waren op kamp. Deze kleding heeft afgelopen week
op het speelplein van de grote school gelegen. We vragen u te kijken of er nog iets van uw kind
tussen ligt. De kleding die op vrijdag nog over is zullen wij doneren aan een liefdadigheidsinstelling.
SERAC
Zoals u weet wordt de naschoolse opvang in het Spaans én in het Nederlands verzorgd. SERAC
biedt een creatief programma en de kinderen blijven ook na schooltijd oefenen met het
Nederlands en het Spaans. Opgeven kan bij Sergio van SERAC,
serac.extraescolares@gmail.com
In oktober nemen wij helaas weer afscheid van Victor. We wensen hem veel succes met zijn
nieuwe baan. Gelukkig komt Alfredo weer terug, hem heten we weer van harte welkom.
Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten gaan weer beginnen of zijn al begonnen. Wilt u zich nog ergens voor
opgeven, dat kan. SERAC organiseert verschillende activiteiten, waaronder voetbal, kleutergym,
skileren, gitaarles neem hiervoor direct contact op met Sergio van SERAC.
serac.extraescolares@gmail.com
Wil uw kind naar, tekenen, yoga, judo of theater, stuurt u dan een mailtje naar de desbetreffende
leraar/organisatie: Tekenen: kiki@hdll.es Yoga (Marloes): yogaforchildren@hotmail.com Judo
(José Luis Rodriguez) rguezrj@gmail.com en Theater (Lisa Langerak) l.langerak88@gmail.com
Administratie
Het is erg belangrijk om veranderingen of afmeldingen voor lunch, naschoolse opvang en
tekenlessen schriftelijk (per mail) door te geven aan de administratie. (kiki@hdll.com) Graag vóór
de 20ste van de maand om te voorkomen dat dit toch gefactureerd wordt. Wijzigingen die na de
20ste worden doorgegeven, worden pas verwerkt in de rekening van de maand erna.
Luizen
Na iedere vakantie worden de kinderen van de school allemaal gecontroleerd op hoofdluis. De
‘luizenouders’ blijven zeer regelmatig controleren en wij vragen u met klem dat thuis ook te blijven
doen. De enige manier om deze irritante beestjes buiten de school te houden is systematisch en
regelmatig controleren, en indien nodig behandelen en kammen. We rekenen op uw
medewerking.
Het najaar komt er weer aan en de kinderen komen met jassen en vesten aan naar school. Heeft
uw kind nog geen luizencape, bestel er dan gauw een bij Kiki. Als er bij een kind hoofdluis wordt
geconstateerd (beestjes of eitjes) dan gaan wij daarmee om als bij een besmettelijke ziekte: Wij
vragen u om uw kind op te halen om verdere verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen. U
behandelt uw kind met speciale shampoo of spray en kamt totdat er geen luizen en geen eitjes
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meer zijn. Dan mag uw kind weer naar school. Wij vragen u het ons altijd meteen aan ons te
melden als u zelf hoofdluis hebt gevonden bij uw kind zodat wij extra alert kunnen zijn.
Internet
Wij besteden, zoals ieder jaar, extra aandacht aan ‘omgaan met elkaar’ en ‘internet
omgangsvormen’. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan allemaal een contract ondertekenen
waarin ze verklaren zich aan de internetregels te houden. Wij willen u er via deze weg op
attenderen dat dit medium regels en sociale vaardigheden vereist en vragen u zich thuis ook met
het internetgedrag van uw kind bezig te houden. U bent verantwoordelijk voor de zaken die
vanaf uw computer, vanuit uw huis worden verstuurd. Kinderen van de groepen 6 t/m 8
krijgen informatie over internetgebruik mee naar huis. Wij zullen in de loop van dit schooljaar
weer een ouderavond organiseren gebaseerd op dit thema.
Vrije dagen deze maand
Op woensdag 12 oktober zijn we vrij, dan is het de Nationale Spaanse feestdag.
Wij hebben Herfstvakantie van maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november. De school is dan
gesloten.

Groep A en 1
Wat zijn jullie kinderen toch stoer!! Abel, Violeta, Oliver en Elli doen het fantastisch in hun nieuwe
klas, en hebben al veel vrienden (ook van groep 1)!
De focus ligt in groep A vooral op de taalontwikkeling, zelfstandigheid en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Alle andere ontwikkeling aspecten worden uiteraard ook gestimuleerd en
geobserveerd. Jullie kunnen jullie kinderen ook helpen om deze ontwikkelingen verder te
stimuleren.
Taalontwikkeling: De beste manier om een taal te leren is “inversion” of te wel, zo veel mogelijk te
worden blootgesteld aan een taal. In het geval van een twee (of drie) talige opvoeding is het dus
van belang dat (in jullie geval) de Nederlandse ouder zo veel mogelijk Nederlands spreekt tegen
hun kind. Ook de televisie (bij voorbeeld uitzendinggemist.nl) en een tablet (er zijn talrijke apps
voor peuters) kunnen een extra ondersteuning zijn in de (passieve) taalontwikkeling van jullie
kinderen. Maak jullie nog geen zorgen wanneer jullie
kind alleen in het Spaans antwoordt. Dit betekent
namelijk dat je kind je wel verstaat. Op deze leeftijd is
het antwoorden in de “community language” heel
normaal. Beetje bij beetje zullen jullie merken dat je
kind wat losse Nederlandse woorden gaat gebruiken,
en op een dag (vaak na een vakantie in Nederland bij
voorbeeld) spreekt je kind opeens Nederlands.
Zelfstandigheid: Wij leren hier op school de kinderen
zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dit begint al in
groep A, waar de kinderen worden gestimuleerd om
zelf hun schoenen of jassen aan en uit te doen. Ook
leren ze na het eten zelf hun tafels af te ruimen en
schoon te maken. Daarnaast leren ze om zelfstandig
conflicten op te lossen en elkaar te helpen. Als ouder
kun je vaak meer van je peuter verwachten dan je
denkt. “Zelf doeoeoeeeooen!!!” is een vaste zin die ouders van peuters vaak horen. Geef je kind
de kans om zelfstandig te zijn, stimuleer ze om te helpen met klusjes in het huis, en maak het ze
makkelijk door bij voorbeeld geen veterschoenen te kopen, maar schoenen met klittenband.
Peuters zijn altijd erg trots wanneer ze zelf iets kunnen.
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De afgelopen maand zijn onze kinderen begonnen met het thema “Dieren”. Vanaf oktober gaan
we aan de slag met het thema “Herfst. En natuurlijk het project van de Kinderboekenweek. “Voor
altijd jong”
Hiernaast voor alle ouders de kleuren van de dagen van de week. Veel kidneren hebben het
namelijk over de “gele dag” ipv maandag.
Groep 1
Oh wat zijn jullie kinderen allemaal groot geworden in de zomer! Het zijn nu allemaal echte
kleuters, die verschrikkelijk trots zijn dat ze nu in groep 1 zitten. In groep 1 is er veel anders, en
sommige kinderen hebben even moeten wennen
aan al dat harde werken en vooral niet meer slapen.
We hebben een nieuwe vriend in groep 1: Joppe.
Ook hij is al helemaal gewend aan zijn nieuwe
school. Welkom Joppe!
In de Spaanse lessen hebben de kinderen vooral
veel geleerd over dieren, als voorbereiding op het
kamp.
De Nederlandse lessen van de methode “schatkist”
stonden in het teken van “Een nieuw schooljaar”
waar ze hebben geleerd dat iedereen erbij hoort. Wij
zijn één klas, en helpen elkaar. Heel opvallend is dat
de kinderen van groep 1 nu heel graag hun
klasgenoten van groep a helpen. En nóg
opvallender is dat de jongens en meiden elkaar niet
meer “stom” vinden. Ze spelen steeds vaker samen
en helpen elkaar.
Daarnaast hebben de kinderen geleerd hoe het
“Kiesbord” werkt, hoe je elkaar kunt helpen en hoe
je jezelf kunt helpen als je niet blij bent met een
spelletje.
Uiteraard is Pompom bij alle lessen aanwezig, en is
hij deel van de groep geworden.
Voor ouders is de stap naar groep 1 ook een hele
verandering. Had je eerst het schriftje waar je in kon lezen wat je kind gedaan heeft, nu komt het
verhaal van je kind zelf. Kinderen hebben een rijke fantasie, en kunnen op deze leeftijd nog niet
helemaal tussen fantasie en werkelijkheid onderscheiden. Laten we dus afspreken:
“als jullie niet alles geloven wat jullie kind over school vertelt, dan geloven wij ook niet alles wat je
kind over thuis vertelt”
Jullie weten dat wij altijd open staan voor communicatie met jullie. Via mail, telefoon of kom in de
morgen tussen 8 en half 9 even langs. Gema of Nathalie zijn daar aanwezig.
De komende maand staat in het teken van “Herfst”. En natuurlijk het project van de
Kinderboekenweek. “Voor altijd jong”
Juf gema en juf Nathalie

Groep 2 en 3
Beste ouders en kinderen,
Een nieuw schooljaar en een nieuwe start. Vanaf dag 1 zijn we al
gelijk hard aan de slag gegaan met werkjes, knutselen, nieuwe letters
leren, schrijven, zingen en nog veel meer dingen. Ook leerden we de
nieuwe regeltjes van de klas en hebben we al een paar liedjes geleerd
(die u kunt terugvinden op de pagina van zangexpress).
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Elke week op vrijdag krijgen de kinderen een biebboek mee naar huis. Het is belangrijk om die
ook met de kinderen thuis te lezen en de week erna weer mee terug te nemen.
De kinderen van groep 3 krijgen een leesboekje mee op niveau en één die ze zelf kiezen. Elke
dag eventjes oefenen met lezen is voor hen heel belangrijk! Beter 5 minuten dagelijks dan 1 dag
30 minuten. (het boekje van veilig leren lezen, zie achterkant, sluit aan bij de methode op school
en het andere boekje kiezen ze dus zelf)
Een paar kleine dingen:
- De kinderen kunnen met hun gymspullen aan naar school komen op dinsdag (en woensdag
voor groep 3), alleen extra schoenen mogen eventueel in de tas.
- We beginnen met activiteiten om 8.30 in de kring, dus op tijd zijn is erg belangrijk.
- Knutselmateriaal (doosjes, wc-rollen, ijsstokjes, garen etc) Alles waar u maar denkt dat ze mee
zouden knutselen is welkom op school. Er staat een hele grote doos in de klas waar we alles in
stoppen. Vooral dingen die glimmen vinden ze erg mooi!
- Via deze link kunt u op de letterposter zien op welke manier de kinderen van groep 3 elke letter
leren schrijven http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Schrijfletters-oefenen-groep-4-werkbladen.htm
en u heeft een aparte mail ontvangen waarop alle letters en cijfers qua schrijfwijze zijn uitgelegd.
- De liedjes die we oefenen kunt u terugvinden op de pagina van zangexpress.nl,
naam:groep23,wachtwoord: grupo23
Juf Jeanne en meester Alexander

Spaans groep 2 t/m 8
De vakantie is nu alleen nog maar een vage herinnering en onze blik is gericht op een succesvol
schooljaar, waarin we allemaal gaan lerén en genieten en de tijd zo veel mogelijk willen uitbuiten.
Na een heel leuk kamp te hebben beleefd waarin we weer onvergetelijke dingen hebben
meegemaakt, beginnen we met het project. Er staan leuke activiteiten en interessante inhoud op
het program, die ongetwijfeld goed door onze leerlingen zullen worden ontvangen.
Zoals u weet worden in de groepen 4 tot 8 de tablets van Snappet gebruikt ter aanvulling van het
leerproces. De reactie van onze leerlingen is positief, ze voelen zich gemotiveerd en ze vinden dit
een leuke manier van leren. Ik wil erop wijzen dat we aan de hand van de combinatie leerboek en
tablet werken om een zo hoog mogelijk rendement te behalen en verschillende capaciteiten te
ontwikkelen.
Ik herinner aan het belang van het dagelijks thuis lezen voor alle groepen, met uitzondering van
groep 3, want dit biedt voordelen bij het leren. Ik moedig u aan uw kinderen hiertoe aan te zetten.
Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 geldt dat maandelijks een boek in het Spaans moet worden
gelezen. We zijn daar al mee begonnen. Uw zoon of dochter heeft dit in de agenda genoteerd.
Deze maand beginnen de groepen 6, 7 en 8 met de opstellen, Dit jaar komt het totaal uit op 18,
d.w.z. elke week wordt een opstel geschreven. Dinsdag moeten deze worden ingeleverd en het
onderwerp is vrij.
Alleen de groepen 6, 7 en 8 maken taaltoetsen welke volgens het programma worden
afgenomen. Ook deze staan in de agenda genoteerd, en wel twee weken van tevoren.
Wat betreft de kinderen die Spaans leren, raad ik een aantal websites aan waarop thuis geoefend
kan worden. In elke maandinfo geef ik advies om deze leerlingen te helpen.
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
http://www.pipoclub.com/
http://www.nicoland.es/
Ik wens iedereen een goede maand oktober toe.
Juf Ruth
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Groep 4 en 5
Wat hebben we al hard gewerkt in september!
Het eerste dictee zit er al op, groep 5 heeft al een
geschiedenis toets gemaakt waar niemand een onvoldoende op heeft gehaald. Knap hoor!
Op de informatieavond hebben we het uitgebreid over de gang van zaken in groep 4/5 gehad en
ook over het huiswerk. Om misverstanden te voorkomen nog even een korte samenvatting van
het huiswerk (groep 5 heeft een agenda mee gekregen waar ze hun huiswerk in schrijven):
-Elke 4 lesweken krijgen de kinderen een dictee. De woordenlijsten krijgen ze mee naar huis en
ze kunnen de woorden ook oefenen op BLOON. ( de woorden zijn opgenomen en het
audiobestand kan ik eventueel ook naar jullie opsturen)
-Elke maand doen we één tempotoets rekenen. Groep 4 sommen onder de 20 en groep 5 de
tafels. Allen krijgen 100 sommen en die moeten ze zo snel mogelijk proberen te maken. Als jullie
dit thuis willen oefenen kan dat. Op internet staan en er honderden sites om op te oefenen.
-Groep 5 heeft elke 2-3 weken een wereldoriëntatie toets. In elke maandinfo zal ik aangeven met
welk thema we bezig zijn.
-Biebboekjes thuis lezen
-1 x per jaar houden de kinderen een spreekbeurt.
-De kinderen krijgen 1 x per jaar een schrift mee naar huis waar we een doorgeef verhaal in gaan
schrijven. Het verhaal heeft een titel en een begin. De kinderen schrijven er een stuk aan in het
Nederlands en lezen dit voor in de klas. Het volgende kind gaat verder waar de laatste gebleven
is. Het verhaal mag dus niet afgesloten worden.
In iedere maandinfo schrijf ik met welke onderwerpen we bezig zijn mbt de zaakvakken
De komende tijd behandelen we de volgende onderwerpen:
Groep 4:

Geschiedenis
Natuur

Een oude familie (introductie geschiedenis) KLAAR
Wat is er om ons heen (introductie natuur)

Groep 5:
Geschiedenis
Natuur
Aardrijkskunde

Bewaard verleden (stamboom / archief) KLAAR
Eten en gegeten worden (voedselketen)
Aardrijkskunde (introductie)

Vele van jullie weten dat ik de 100% Madrid reisgids schrijf. Deze heeft nu een nieuwe naam
gekregen, Time to Momo Madrid. Ik heb nu ook een website geschreven waar ik 2x per maand
een blog op zet over activiteiten in Madrid. Als je je aanmeldt op de site kun je één van de routes
gratis downloaden. Heb je interesse ga dan naar: www.timetomomo.com/nl/bestemming/madrid/
Juf Marloes

Groep 6, 7 en 8
We hebben een geweldig kamp achter de rug waar we elkaar weer wat beter hebben leren
kennen en dat is een goede basis voor de rest van het schooljaar.
In de maand oktober gaan we aan het werk met het project ´Voor altijd jong´waar bij wij in de
groep gaan werken met het boek ´De oma van mijn oma van mijn oma´(Hoe het leven vroeger
was) van Marc ter Horst. Wij focussen dus vooral op hoe het leven vroeger was, in de tijd van
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onze opa´s en oma´s. We gaan onderzoek doen naar de geschiedenis van allerlei moderne
apparatuur en hoe mensen dat vroeger deden toen die apparaten er allemaal nog niet waren. Het
zou dus heel leuk zijn als er wat opa´s en oma´s bereid zouden zijn om ons daar over te vertellen
of voorlezen of ons dingen te laten zien, meemaken of ons te helpen met het zelf knutselen
ervan. We gaan ook een concertje voorbereiden om in een bejaardentehuis op te voeren om zo
wat meer contact te hebben met bejaarden in onze buurt.
Dit concertje laten we ook zien op school als afsluiting van het project op vrijdag 28 oktober om
13.30. Wij hopen op bezoek van veel grootouders.
Juf Hedwig
Wereldoríëntatie:
Groep 6
Taal:
Natuur:
Geschiedenis:
Aardrijkskunde:

Jungle
Schimmels en paddenstoelen
Heel lang geleden – de eerste mens
Noord Nederland

Groep 7 en 8
Taal:
Portret
Natuur:
Zintuigen
Geschiedenis: De 20ste eeuw – een halve eeuw vooruitgang
Aardrijkskunde: Amerika
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