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Agenda

Jarigen deze
week:

Deze week is het feest voor:
dinsdag 10 oktober
Lieke Pieterse
woensdag 11 oktober
Giulia Bernardon
donderdag 12 oktober
Cady Farnham
Kick de Jong
Daniёlle van de Meerendonk
Noa van Zanten
zaterdag 14 oktober
Hidde van Zanten

Directeur

Kinderboekenweek
Wat was het spannend afgelopen woensdag om de school binnen te komen. Het was griezelig
en donker! Alle kinderen werden gelijk aan het werk gezet. Ze moesten op zoek naar letters
om met deze letters een woord te maken. Spannend hoor! Vervolgens hebben we genoten
van het dansoptreden van 4 meiden uit groep 7 en natuurlijk van juf Janneke.
Super goed gedaan Isa, Ruby, Indra en Dominique!

Maandag 09 oktober
Dinsdag 10 oktober
Woensdag 11 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober

Directie afwezig i.v.m. studie
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(gr. 8B)
(gr. 6/7)
(gr. 8A)
(gr. 8A)
(gr. 8A)
(gr. 1/2B)
(gr.6/7)

Old-School-Sale
Op zaterdag 14 oktober houden we een School-Sale op de Gerardusschool. Dan worden alle
laatste spullen verkocht. Deze Old-School-Sale wordt gehouden van 10.00 – 13.00 uur. Er is
dan van alles te koop (kerstspullen, puzzels, spelletjes, leermateriaal, boeken, stoelen,
meubilair, gymmaterialen) voor kleine prijzen. Zegt het voort!
Bieb op school
In het nieuwe kalenderjaar zullen we starten met de Bieb op school. We zullen allemaal
nieuwe boeken in deze bibliotheek krijgen. Dit gaat om ruim 500 nieuwe boeken. Op
woensdag 25 oktober zullen we de boeken van school gaan saneren. Alle oude boeken zullen
er tussen uit gehaald worden. Hiervoor is hulp van ouders nodig. Welke ouder zou op
woensdagmorgen 25 oktober tussen 9 en 10 uur kunnen helpen om deze boeken uit te
zoeken? U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar de.klimboom@ssba.net .

Niet fietsen op het schoolplein

Belangrijk: Op het schoolplein wordt niet gefietst, dit is te gevaarlijk en we willen geen
ongelukken. Wilt u het goede voorbeeld geven en het niet fietsen op het schoolplein met uw
kind(eren) bespreken? Wij zullen dit ook op school bespreken en er op toezien dat het niet
gebeurt. Helpt u ons mee?
’s Middags naar school vanaf 13.05 uur
Er zijn kinderen die tussen de middag vroeg naar school komen. We willen vragen om toch de
tijd van 13.05 uur aan te houden. De kinderen die over moeten blijven hebben dan nog tijd om
na het buitenspelen rustig de school in te gaan. Het geeft de overblijfkrachten overzicht en dat
is ook in het kader van de veiligheid voor iedereen belangrijk. Dus niet eerder dan 13.05 uur
het schoolplein op!

Aanwezigheid

Directeur
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

x
x
x
x

Nieuws van de directeur
Meester
IB
IB
BouwRonald onderbouw bovenbouw coördinatoren
x
x
x
x
x
x
x

Marie An

x

Groep 4
Deze week is de Kinderboekenweek begonnen. Na de gezamenlijke opening van
afgelopen woensdag zijn we in de klas verdergegaan met het griezelthema. Als
voorleesboek hebben we de griezels van Roald Dahl uitgekozen. Vandaag werd
ook Bert en Bart en de zoen van de Zombie voorgelezen. Aansluitend volgde nog
een knutsel les over monsters . En nu
maar hopen dat
we er niet over gaan dromen…..

In groep vier zijn de kinderen er al aan
stevig doorgewerkt moet worden.
ontspanningsspelletjes waardoor de dag gebroken wordt.
deze klas zijn dol op de energizer: balletje doorgeven. Met
wordt bekeken hoe snel een balletje doorgegeven kan
volgorde staat vast, iedereen komt aan de beurt en vol
we ons oude record te verbeteren. Hieronder ziet u wat
spelletje.

gewend dat er
Gelukkig zijn er wel
De kinderen in
een stopwatch
worden. De
overgave proberen
foto’s van het

We willen vrijdag voor de vakantie alle spullen mee naar huis geven. Denkt u dan aan een tas zodat ze
de spulletjes makkelijk kunnen meenemen?
Klassenbeurt volgende week: Maud en Nadine

Groep 5A

De eerste weken zitten erop. De kinderen hebben elkaar al aardig leren kennen. Er is hard gewerkt en
veel geleerd. De eerste hoofdstukken van de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) zijn
(bijna) afgerond. Veel informatie, interactieve digitale lessen. Ik zie grote betrokkenheid bij de
kinderen. Tijd om te laten zien wat ze hebben geleerd. Tijd voor de toetsen!
Vrijdag 6 oktober krijgt uw kind een blad mee met de samenvatting van het eerste hoofdstuk
Tijdzaken: jagers en boeren. U kunt de begrippen en de informatie thuis met uw kind doornemen.
Volgende week, donderdag 12 oktober is de toets. Dinsdag ná de vakantie volgt de toets
Natuurzaken. De kinderen krijgen het samenvattingsblad volgende week mee.
Komt u voor of na schooltijd gerust eens de klas in om samen met uw kind te bekijken waar het mee
bezig is.

Groep 6

De kinderen hebben vandaag Engelse woordjes meegekregen naar huis om alvast te beginnen met
oefenen voor de toets. De toets is op vrijdag 27 oktober.
We hebben deze week een oefentoets gemaakt en die was toch wel erg moeilijk!
De woordjes en zinnen moeten van Engels naar Nederlands geleerd worden.
De Dojo’s worden nog steeds goed verdiend:
inmiddels staat de teller al op 2188!
Bij 2000 punten hebben we een grote beloning
gekozen: we gaan binnenkort spelen in de kooi.
Hopelijk wordt het komende week een beetje weer
om de speeltuin op te zoeken.

Groep 6/7

De kinderen van groep 7 hebben deze week postzegels verkocht. Met elkaar hebben we een aantal
keer uitgerekend hoeveel postzegels we hadden verkocht. Ook hebben we samen de filmpjes bekeken
om te raden wie de mysterieuze minister van de actie was. Groep 6 heeft groep 7 geholpen bij het
raden hiervan. Leuk!
Verder heeft groep 6 deze week met rekenen geleerd wat vierkante centimeters en vierkante meters
zijn. En groep 7 heeft ook gerekend met hectare en vierkante kilometers.
Zoals jullie weten is woensdag de Kinderboekenweek van start gegaan. In de klas hebben we nieuwe
boeken die over dit thema gaan. En tijdens het knutselen hebben de kinderen een dier, voorwerp of
figuur geknutseld waarvoor zij nu/vroeger bang voor zijn/waren. De kinderen vertelden over de
grootste griezels, monsters en wezens!!
Donderdag 12 oktober hebben de kinderen van groep 6 de topotoets van de rivieren en wateren van
Nederland en groep 7 van de rivieren en wateren van Europa.

Groep 8A

Toetsen aankomende week:
Maandag: Natuur toets.
Donderdag: Geschiedenis toets.
Maandag krijgen jullie het eerste Engels SO terug (Spannend!) en gaan we de cijfers die jullie
tot nu toe hebben ook in de agenda’s zetten.

Groep 8B

Maandag is de toetsaAardrijkskunde thema 1!

Gevonden
voorwerpen
kamp
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