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Kleutergroep A
Afgelopen vrijdag hebben we samen met juf Marijke
van Natuur en Zo een wandeling gemaakt door de buurt.
Zij heeft ons wat dingen uitgelegd over paddenstoelen
en we zijn ernaar op zoek gegaan. Ze waren wel erg goed
verstopt. We zagen ze niet goed tussen de bladeren.
Voordat we op pad gingen mochten we eerst een opgezette mol aaien. Die was heel erg zacht.

Kleutergroep B
De vrijdagmiddag voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van groep B pompoenen versierd.
Ze hebben er de mooiste en leukste creaties van gemaakt. Het was een gezellige middag voordat
de vakantie kon beginnen.
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Kleutergroep C
Groep C heeft geoefend met rijmen. Dit keer niet in de klas
tijdens een kringactiviteit, maar we hebben buiten geoefend
met rijmen. Op de muur hingen een aantal papieren met
daarop afbeeldingen: een zwaard, een prinses en een schild.
De juffrouw riep een woord en de kinderen mochten rennen
naar het plaatje wat op dat woord rijmde. De kinderen
vonden het erg leuk om bewegend rijmen te oefenen. Ze
waren zo enthousiast dat ze tijdens het buitenspelen ook nog
even door gingen.

Groep 3
In groep 3 werken we steeds meer digitaal.
Elke dag werken de kinderen aan opdrachten van lezen en rekenen op het chromebook. Ze doen dit met veel plezier!

Groep 4
En toen?
Leuk! De Kinderboekenweek! Het onderwerp dit jaar was ’En toen?’. Boeken die
geschiedenis tot leven brengen. We
hebben samen afgeteld voor de start van
de Kinderboekenweek. Lekker zingen en
dansen met Kinderen voor Kinderen.
Boeken over vroeger, leuk om zelf te
lezen maar ook om voorgelezen te
worden. We hebben hierdoor veel over
vroeger geleerd! En ook door ons werkboekje ‘Hoe ging dat vroeger?’. Veel
dingen waren vroeger anders: kleding,
huizen, school, werk, vervoer, eten en ga
zo maar door! Zonder tijdmachine even
terug in de tijd!
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Groep 5
Deze maand maakten de kinderen van groep 5 een uil. Ze
kregen een enorme harde blok klei, die werd verdeeld over
de 23 kinderen van de klas. Deze klei moesten ze eerst
warm maken door middel van kneden om hem vervolgens
tot een uil te vormen.
Vooraan op het bord was zichtbaar hoe je eventueel een uil
zou kunnen maken. De kinderen waren vrij in keuze wat ze
ermee deden. Hieruit zijn 23 prachtige creaties ontstaan,
waar beide aanwezige juffen gelukkig van werden. Elke uil is
anders en daar zijn we trots op! De volgende les zullen deze
prachtige creaties nog mooie kleuren krijgen en kunnen ze
mee naar huis, het warme nest.

Groep 6/7
Strips Strips Strips en nog eens Strips!
Dat vele kinderen van striplezen houden, wisten we al, maar dat ze deze ook zelf kunnen maken....Op vrijdag 16 oktober was het vrij rustig op school, omdat groep 8 op schoolkamp was. Ik zeg rustig, maar eigenlijk werd er keihard gewerkt. Groep 6 had
namelijk een Cultuurmenu. Sommige kinderen
dachten eerst dat dit iets met eten te maken had,
maar ik heb ze helaas moeten teleurstellen. Ze
waren gelukkig ook dolenthousiast met dat wat ze
gingen doen.
Alle kinderen van groep 6, dus de groep 6 uit
groep 6/8, de groep 6 uit groep 6/7 en de groep 6
van LBB kwamen allemaal samen bij juf Paula.
Groep 7 van groep 6/7 en groep 7 LBB mocht op
dat moment naar juf Kim. Groep 7 heeft een klein
deel meegedaan met de opdracht van groep 6. Hij
was dan ook erg leuk.
Groep 6 had een gastles van een echte
striptekenaar. Normaal komt iemand dan in de
klas, maar met alle maatregelen die er in Nederland gelden is het op een andere manier ingevuld. Alle kinderen zaten achter een chrome-book en hadden
een online vergadering met de gastdocent. Hij vertelde kort over zijn leven als striptekenaar en hoe hij
daar nu zo bij was gekomen om dat als beroep te gaan doen. Na een tijdje was het eindelijk zover. De kinderen mochten zelf aan de slag.
Ze begonnen met het tekenalfabet. Daarna gingen ze verder met het tekenen van figuren, gebouwen en
voorwerpen die allen te maken hadden met de Romeinen. Asterix en de Romeinen werd als voorbeeld genomen. Wat een prachtige tekeningen kwamen tevoorschijn. Alle kinderen hebben keihard gewerkt en ze
vonden het eigenlijk jammer dat het na 3 kwartier tijd was om op te ruimen. Het boekje waaruit ze gewerkt hadden mocht gelukkig mee naar huis. Dat was erg leuk, zeker gezien het feit, dat het vakantie was
en er dus volop strips getekend konden worden. Wordt er straks een strip uitgebracht van 1 van onze leerlingen? Wie weet.....
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Groep 6/8
Schoolkamp groep 8
Dinsdag 13 oktober 19.00 uur: we zaten allemaal gespannen te kijken en te luisteren naar de persconferentie op tv! Maar gelukkig: schoolkamp mocht doorgaan!
Woensdag 14 oktober kwamen alle kinderen bepakt en bezakt naar school. Iedereen had er al heel veel
zin in. Om 09.00 uur zijn we op onze fietsen gestapt en werden we uitgezwaaid door de kinderen van de
bovenbouw.
Woensdag hadden we een drukke dag: de kinderen hebben gegymd in de gymzaal van Vogelwaarde en
moesten aan het eind van de gymles zelfs nog een coopertest doen! Jurre, Lars en Stijn kwamen het verst
van allemaal. In het bos hebben de kinderen heerlijk levend stratego gespeeld en daarna op de fiets naar
de Vogel en daar de kamers in orde gemaakt. Na het eten Bonte Avond en muziekbingo en daarna lekker
naar bed.
De volgende morgen ontbijten, even spelen en skelteren of midgetgolfen. ‘s Middags zijn we wezen
zwemmen en na het eten spelletjes, en filmavond. Oei, tijdens de film was het voor sommigen toch al
lastig om wakker te blijven.
Vrijdagmorgen hebben we samen opgeruimd en zijn we op de fiets terug naar school gegaan.
De kinderen en de juffen hebben genoten en kunnen terugkijken op een geslaagd schoolkamp.
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Leonardo
De Nationale Voorleeswedstrijd
Elk jaar doet onze groep mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd.
Ook dit jaar mochten de kinderen uit LBB7 en LBB8 (alleen leerlingen uit groep 7 en 8 mogen als
schoolkampioen naar de vervolgronde) meedoen aan de voorronde in de eigen klas.
Deze voorronde stond gepland op vrijdagochtend 30 oktober. In onze groep deden 4 leerlingen
mee: Alula, Ilya, Lars en Lander. Alle andere kinderen waren jury en moesten a.d.h.v. een juryformulier hun oordeel geven. Hierbij moesten ze vooral letten op: duidelijk en rustig spreken, het publiek kunnen meeslepen in het verhaal, contact maken met het publiek, af en toe de luisteraars aankijken en de juiste klemtonen. Er werd super goed gelezen en kritisch gejureerd. De uitslagen lagen
erg dicht bij elkaar en de klassenwinnaar uit LBB werd Lander.
In groep 6/8 en groep 6/7 werden die ochtend ook voorrondes gehouden. In groep 6/8
kwam Millie als winnaar uit de bus en in groep 6/7 Erika.
Om 12:45 mochten deze klassenwinnaars tegen elkaar strijden tijdens de schoolfinale in de hal. Alle
kinderen en leerkrachten uit groep 5 t/m 8 kwamen luisteren. Ook zat daar een onafhankelijke jury
klaar bestaande uit juf Lynn, Xiebe en Jens. Wat werd er goed voorgelezen! Kinderen zaten geboeid
te luisteren, het was muisstil in de hal.
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Nieuws van onze peuters
Samen met juf Marijke hebben wij een leuke herfstwandeling gemaakt. We zijn opzoek gegaan naar
paddenstoelen en naar kabouter Bim. Wij hebben zaadjes mogen verspreiden en wij hebben mogen
voelen aan een champignon. Ook hebben wij een mol mogen aaien, wat was deze lekker zacht.

Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom
BSO Foxkidz
Na alle feestelijkheden van afgelopen tijd, waarbij het accent op Halloween en (alsnog) verjaardag vieren
lag, krijgt nu het herfstthema de overhand. We maken slingers van bladeren en gaan ook nog andere leuke
herfst knutsels maken. Daarnaast gaan we de verschillende bladeren van bomen bestuderen nadat we ze
in de buurt verzameld hebben.
Op 16 november van 15.30 uur tot 16.30 uur wordt er weer een
kinderbootcamp door Lisanne Vons georganiseerd om onze conditie een beetje op peil te brengen. Alle BSO kinderen zijn dan
van harte welkom! Wel is het zaak om dit op tijd door te geven
als je normaalgesproken op die dag niet zou komen.

Natuurlijk wordt ook het Sinterklaasfeest gevierd nadat de Goedheiligman weer voet aan land heeft gezet. Iedereen ontvangt
hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Voorafgaand aan dit feest gaan
we pepernoten bakken, verlanglijstjes maken en andere Sinterklaasactiviteiten doen. Ook de verjaardag van Sint verdient een
feestje, want van feesten krijgen we immers nooit genoeg!
Vanwege een operatie is juf Marwien afwezig van 29 oktober tot
16 november. Ze hoopt daarna weer volledig het werk te kunnen
hervatten.
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BSO De Tivoli
Klop op het raam en uw kind komt eraan!
Wij willen jullie er nog een keer op attenderen dat het ophaal moment na een BSO middag ook buiten plaats vindt.
Op de BSO knutselen wij met herfstspullen die wij zelf hebben gevonden en zijn druk aan de slag
gegaan met het sorteren van de spelletjes in onze spelletjeskast. Oef, wat een werkje!
Op maandag en donderdag zijn wij weer aan het sporten in Den Dulleart. Wij starten het nieuwe
blok met Ravotspelletjes.

