Maandinfo oktober 2018
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 zoals elk jaar samen met de Nederlandse kinderboekenweek, die dit jaar de
titel “Kom erbij” heeft en over het thema vriendschap gaat.
Van maandag 8 t/m vrijdag 26 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 26 oktober sluiten wij het project gezamenlijk af aan het eind van de schooldag. U bent van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U wordt nog uitvoering over het project en de afsluiting hiervan
geïnformeerd.
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.
Binnenkort zullen wij u de groepsinformatiegidsjes sturen 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
Morgen, dinsdag 2 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 weten, per mail, dan houden wij daar rekening mee in de
planning.
Dierendag
Op donderdag 4 oktober is het weer dierendag. Kinderen uit de groepen A-1-2 mogen deze dag een
knuffeldier mee naar school nemen. De andere kinderen hebben hun knuffel vást meegenomen naar het
kamp.
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Website
Onze website wordt maandelijks up to date gehouden. U kunt daar alle informatie die wij uitsturen,
documenten en belangrijke data terugvinden. Kijk geregeld om niets te missen!
Gedragsprotocol
Het afgelopen schooljaar hebben wij gezamenlijk gewerkt aan een gedragsprotocol voor onze school.
Hier staat in beschreven hoe wij met elkaar omgaan op school en ook hoe wij omgaan met ongewenst
gedrag. Wij hebben dit document op de website geplaatst bij de andere protocollen (pestprotocol,
huiswerkprotocol, protocol over het ophalen, etc)
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!
Gymleerkracht
Wij hebben een nieuwe gymleerkracht. Haar naam is Susana. Zij is in de plaats gekomen van Javi dus zij
zal de gymlessen op de maandag en de dinsdag gaan geven aan de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal van
colegio Almazán. De eerste indruk is goed, de kinderen kwamen bezweet en enthousiast uit de les.
Gymkleding
Kinderen van de groepen 3 t/m 8:
Wij vragen u 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. U kunt uw kind een schoon T-shirt meegeven om zich na de les te verkleden, er is namelijk geen
mogelijkheid om te douchen na de gymles.
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 geldt: makkelijk zittende kleding en gymschoenen op de
gymdagen (dinsdag en vrijdag).
SERAC en naschoolse activiteiten
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 naschooltijd oefenen met het Nederlands en het
Spaans. Opgeven kan bij Sergio van SERAC, serac.extraescolares@gmail.com
De naschoolse activiteiten gaan weer beginnen op maandag 8 oktober. Wilt u zich nog ergens voor
opgeven, dan kan dat. SERAC organiseert verschillende activiteiten.
Busroute en carpoolen
Op dit moment gaan er verschillende initiatieven uit van ouders die een andere manier zoeken om hun
kind te brengen naar en op te halen van school. Enerzijds wordt er gekeken naar de mogelijkheden om
een busroute op te zetten in de ochtend vanuit het centrum van de stad. Hierover heeft u op 20
september een mailtje ontvangen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Cheryl
cheryl@gltv.tv of met Alicia aliciamerina@hotmail.com Ook als u interesse hebt in een busroute vanuit
een ander deel van Madrid, kunt u dat kenbaar maken.
Anderzijds wil Jeroen de Lange Boom inventariseren of er carpoolmogelijkheden zijn met verschillende
families. Bent u geïnteresseerd, laat dat dan weten op carpoolen@delangeboom.nl
Administratie
Het is erg belangrijk om veranderingen of afmeldingen (bijv voor de lunch) schriftelijk (per mail) door te
geven aan de administratie. (info@hdll.es of manuela@hdll.es) 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.
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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.
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 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
maart weer een ouderavond organiseren gebaseerd op dit thema.
Bibliotheek
De bibliotheek is weer open! Elke vrijdag mogen kinderen hun boekje ruilen, mits zij het vorige boekje in
de speciale ‘biebtas’ (oranje) mee naar school hebben gebracht.
Vanaf januari zijn wij dringend op zoek naar ouders die willen helpen in de bieb.
Vrije dagen deze maand
Op vrijdag 12 oktober zijn we vrij, dan is het een vrije dag in verband met de Nationale Spaanse feestdag.
Wij hebben Herfstvakantie van maandag 29 oktober
t/m vrijdag 2 november. De school is dan gesloten.

Groep A en 1
Wat een stoere binken hebben jullie toch! Alle
kinderen zijn inmiddels helemaal gewend aan hun
nieuwe groep of school. De tranen en onzekerheid
hebben plaatsgemaakt voor blije gezichten vol
vertrouwen. Het is fijn om de ouders zo blij te zien 
ook de kinderen lopen nu steeds zelfverzekerder de
klas in.
Een paar huishoudelijke zaken:
Wilt u aub op de snacktrommels etc. de naam van
uw kind zetten. Het is haast onmogelijk om te weten van wie welke trommel is. Er zijn veel bedrijven die
stickers met namen drukken (goedgemerkt bij voorbeeld).
De kinderen van groep A mogen tussen 8.00 en 9.00 in de klas worden gebracht. Om 9.00 gaan alle
kinderen aan tafel zitten. De kinderen van groep A moeten ook in de klas worden opgehaald tussen 15.00
en 15.30. Wanneer het niet lukt om op tijd te komen zullen de kinderen door de naschoolse opvang
worden opgevangen tot jullie komen.
Speelgoed: De kinderen van groep A mogen (op eigen risico) elke dag iets naar school meenemen voor
tijdens het rustmoment. De kinderen van groep 1 mogen alleen op vrijdag speelgoed meenemen.
De meeste van u zijn al aangemeld bij Edmodo. Mocht u nog niet aangemeld zijn, vraag ik u om zich
alsnog aan te melden. Als ouder graag, niet als leerling.
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Kleuters en peuters leven gedeeltelijk in een fantasiewereld en gedeeltelijk in de werkelijkheid. Voor hen
is het moeilijk om een scheiding te maken tussen deze twee werelden. Ze kunnen opeens een verzonnen
vriendje hebben of opeens ervan overtuigd zijn dat ze een eenhoorn zijn. Dit is heel normaal. Ik vraag
jullie echter om de verhalen die zij thuis over school vertellen niet altijd klakkeloos te geloven (vraag mij
gerust bij twijfel). Ik zal aan de andere kant ook niet alles geloven wat ze over u zeggen .
In oktober zullen de kinderen van groep A in de Nederlandse lessen verder gaan praten over dieren. De
kinderen van groep 1 gaan verder met het thema identiteit, vriendschap en omgaan met ruzie.

Spaans groep A-1
Voordat ik u vertel hoe het er in de Spaanse lessen aan toe gaat, wil ik iedereen eerst een geweldig
schooljaar toewensen.
De eerste dagen hebben we gebruikt om alle nieuwe
leerlingen van groep A zich te laten aanpassen. Dat
hebben ze overigens prima gedaan, eigenlijk waren ze
vanaf dag één vrijwel in hun element. Ik ben ontzettend
trots op hen.
Het onderwerp van de maand september was “Dieren”,
dit in verband met het bezoek aan de kinderboerderij op
de eerste vrijdag van oktober.
In al deze weken hebben we verschillende liedjes over
dieren geleerd: la Vaca Lola, la Vaca Lechera, el Caballo
Pinchirilo, el Rock de la Ovejita en ook over kuikentjes en
kippen. Als u zin hebt om een van deze liedjes thuis te
oefenen, dan moet u me dat beslist laten weten.
We hebben niet alleen liedjes geleerd, de kinderen hebben ook geknutseld, ze weten welke dieren er op
de boerderij leven en welke niet, ze doen hun geluiden na…
Een andere dag hebben we gesproken over de dingen en voedingsmiddelen die de dieren ons geven:
eieren, wol, worst, ham, kaas … en daarna hebben we ervan gegeten. Dat was natuurlijk het leukst.
In oktober gaan we aan de slag met het thema “herfst” en beginnen we met het schoolproject, dat dit jaar
de titel “Vriendschap” heeft meegekregen. Als iemand naar de klas wil komen om een verhaal te
vertellen, dan bent u meer dan welkom.
Groetjes,
Juf Gema

Spaans groep 2 t/m 8
De vakantie ligt al weer een tijdje achter ons en onze blikken zijn gericht op de toekomst. We kijken uit
naar een succesvol schooljaar, waarin we veel kunnen leren en plezier kunnen hebben. Laten we zo
goed mogelijk van de tijd gebruikmaken.
Na het leuke kamp, waarin we weer onvergetelijke momenten hebben meegemaakt, gaan we ons
volledig op het project richten. Er staan leuke activiteiten op het program met een interessante inhoud. Ik
weet zeker dat de leerlingen hier goed tegenover zullen staan.
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Zoals u weet, gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de tablets van Snappet om het leerproces o peen
andere manier te doorlopen. De reactie van de leerlingen is positief, ze zijn gemotiveerd en vinden dit
een leuke manier om te leren. Voor alle duidelijkheid, de tablets worden samen met de leerboeken
gebruikt o meen zo hoog mogelijk rendement uit de inhoud te halen en de verschillende capaciteiten te
ontwikkelen die deze middelen ons bieden.
Ik herinner u eraan dat voor alle groepen, met uitzondering van groep 3, de routine van het dagelijks thuis
lezen uiterst belangrijk is, het biedt namelijk voordelen voor het leerproces. Ik vraag u daarom het lezen
zo veel mogelijk te stimuleren.
Het Project één Spaans boek per maand te lezen geldt voor de groepen 5, 6, 7 en 8. We zijn daar al mee
begonnen en de leerlingen schrijven belangrijke data hiervoor in hun agenda.
De groepen 6, 7 en 8 zijn vorige maand al begonnen met de opstellen. Dit jaar zijn het er in totaal 18,
elke week wordt er één geschreven. De inleverdag is dinsdag en het onderwerp mag door de leerlingen
zelf worden gekozen.
De taaltoetsen, uitsluitend voor de groepen 6, 7 en 8, zijn gepland en genoteerd in de agenda’s, minimaal
2 weken van tevoren.
Voor kinderen die bezig zijn Spaans te leren, beveel ik een aantal websites aan die thuis gebruikt kunnen
worden. Elke maandinfo zal ik advies geven om hierbij 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

Groep 2 en 3
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,
Vanaf de eerste week zijn we al meteen hard aan de slag gegaan met
werkjes, rekenen, knutselen,
nieuwe letters leren, zingen en
nog veel meer leuke dingen. De
kinderen hebben ook al kennis
gemaakt met een aantal nieuwe
letters, zoals de: i, m, r, v, s en de aa.
Ook leerden we de nieuwe regels van de klas en hebben we al
een paar liedjes
geleerd (die u
kunt
terugvinden op
de pagina van
zangexpress). In de anti-pestweek hebben we in de groep
besproken wat de verschillen zijn tussen plagen en pesten
en wat je moet doen als je iets echt niet meer leuk vindt.
Vanaf vrijdag 21 september krijgen de kinderen elke
vrijdag 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
2 leesboekjes mee op niveau en één die ze zelf mogen
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kiezen. Groep 2 krijgt een prentenboek mee. Elke dag eventjes oefenen met (voor)lezen is voor hen heel
belangrijk! Beter 5 minuten dagelijks dan 1 dag 30 minuten.

Een paar kleine dingen:
- De kinderen graag met hun gymspullen aan naar school laten komen op de dinsdag en vrijdag.
- We beginnen met de activiteiten om 8.30 in de kring, dus op tijd zijn is erg belangrijk.
- Knutselmateriaal (kleine kartonnen doosjes, wc-rollen, tijdschriften en kranten etc) zijn van harte
welkom. Hiermee kunnen we de aankomende periode weer leuke dingen knutselen.
- De liedjes die we oefenen kunt u terugvinden op de pagina van zangexpress.nl, naam: 158groep23,wachtwoord: grupo23
Groeten van: Sebastian, Hugo, Violeta, Sem, Oliver, Jaap, Carlotta, Danièl, Mateo, Maria, Tibo, Lorenzo,
Amber, Nahla, Max, Peter, Raúl, Victor, Bianca, Joppe, Amaia, Mila en meester Alexander

Groep 4 en 5

Wat hebben we al hard gewerkt in september!
Het eerste dictee zit er al op voor beide groepen, groep 5 heeft al een geschiedenis toets gemaakt en de
eerste rekensneltoets voor heel de klas doen we deze maand.
Op de informatieavond hebben we het uitgebreid over de gang van zaken in groep 4/5 gehad. Huiswerk,
dagindeling, EdModo, Oefenweb, Bloon etc. Op Edmodo zal ik u dit jaar op de hoogte houden over
dingen uit groep 4,5. Hopelijk vind u dit net als de ouders van het vorig jaar een fijn medium.
Om misverstanden te voorkomen over het huiswerk nog even een korte samenvatting (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 u 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.
-Biebboekjes thuis lezen
-1 x per jaar houden de kinderen een spreekbeurt of een ik-tafel. Zie post + brief op Edmodo.
-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.
Een fijn schooljaar! Groetjes Marloes
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Groep 6
Een nieuw schooljaar, een nieuwe plek en een nieuwe juf. De eerste weken van
het schooljaar zitten er inmiddels op en hebben wij gebruikt om elkaar en onze
nieuwe werkplek te leren kennen. Tijdens de Week tegen het Pesten hebben we
gekeken naar het verschil tussen pesten en plagen en hoe wij dat kunnen
voorkomen of oplossen.
De eerste week van oktober zullen we starten met het gezellige kamp in ´La
Alimpia´ in Guadalajara. Direct daarna gaan wij aan het werk met het thema
´Vriendschap´, thema van de kinderboeken week in Nederland.
Op de informatieavond hebben we het over de gang van zaken in groep 6 gehad. Dit jaar zullen wij weer
werken met EdModo. Bent u nog geen lid geworden van groep 6 wilt u dat dan alsnog doen via de
website, www.edmodo.com. De inlogcode is uitgedeeld aan de kinderen. Indien nodig kunt u deze
nogmaals van mij krijgen.
De volgende thema´s zullen behandeld worden deze maand:
Taal:

Amsterdam

Wereldoríëntatie:
Natuur en techniek
Geschiedenis Ontdekkers en hervormers
Aardrijkskunde De aarde

Groep 7 en 8
We gaan de maand starten met een geweldig kamp waar we elkaar weer wat beter gaan leren kennen en
zo een goede basis vormen voor de rest van het schooljaar.
In de maand oktober gaan we aan het werk met het project ´Vriendschap´. Met elkaar gaan we een boek
schrijven n.a.v. het kinderboekenweek geschenk en verhaalkaarten. In de maand september hebben we
al een week aandacht besteed aan het ´pesten op school´en zijn we samen tot een samenwerkcontract
gekomen, waar we ons aan gaan houden dit jaar. Dit contract hangt in de klas.
Dit jaar hebben we een nieuwe methode voor de WO.vakken ´Blink´ en we zijn gestart met het thema ´De
experimentele keuken´ Dit is een geïntegreerd thema waar alle vakken in zitten. Na dit thema gaan we
verder met :
Taal:

Televisie

Wereldoríëntatie:
Groep 7 en 8
Natuur en techniek
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Puur natuur
De 19e eeuw
Krachten der aarde en topo Europa A
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