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Kleutergroep A
Vanwege de Kinderboekenweek knutselen we tijdens het Peuter- Kleuter-Atelier een boekenworm.
We hebben van vierkante en ronde vouwblaadjes boeken gevouwen en daar maken we nu een
vormen-voelboek van. Op de eerste bladzijde hebben we kabouters getekend. Met de boeken uit
de kisten van de Onderwijs -bibliotheek hebben we een 'boekenbal' gehouden. Wat waren er veel
leuke boeken. We konden niet stoppen met lezen.

Kleutergroep B
In groep B is de herfst aangekomen. De komende weken werken wij aan het thema herfst, reuzen
en kabouters. Deze week hebben wij al egeltjes gemaakt van klei, een huisje voor de eekhoorn en
de egel gebouwd. Ook zijn we zelf egeltjes geworden en moesten we tellen hoeveel stekeltjes er
op onze rug zaten. Ook hebben wij al verschillende herfstwoorden geleerd en kunnen wij al een
liedje over de eekhoorn met zijn lange staartje zingen en leren wij een versje over het vallen van de
blaadjes.
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Kleutergroep C
Tijdens het thema Post hebben wij huisjes gevouwen.
Tijdens de kringactiviteit hebben we twee rijen gemaakt.
We vormden zo samen een straat. We hebben geoefend
met verkort tellen, omdat we erachter kwamen dat de
huisnummers van huizen met sprongen van twee gaan.

Groep 3
De kinderen van groep 3 kijken elke maandag en
donderdag uit naar de gymles. Ze zijn altijd weer
benieuwd wat er tijdens de les op het programma
staat. Iedereen probeert zich zo snel mogelijk om te
kleden (wat nog wel eens lastig is) om zo lang
mogelijk te kunnen gymmen. Tijdens de gymlessen
zie je de kinderen genieten.

Groep 4

Kindcentrum De Wereldboom
Nieuwsbrief 09-10-2020
2020-2021

Groep 5
Dinsdag 15 september zijn we met groep 5 voor de les Aardrijkskunde over de Wallen van Hulst
gewandeld.

De kinderen hebben onder andere gezien hoe een bolwerk er uit ziet. Hoever het achterland door de Vest
wordt gescheiden van de Wallen.

We hebben de Keldermanspoort bezocht en daar geluisterd naar een verhaal over vroeger. We zijn de hele
Wallen rond gewandeld en hebben ook de molen van Hulst gezien. Het was een leuke leerzame wandeling.
Het was wel warm die dag, maar gelukkig liggen de Wallen voor een groot deel in de schaduw doordat er
veel bomen op groeien.
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Groep 6/7
Het leven van een Loser; Vette Pech
Afgelopen weken hebben wij met de hele
klas een boek gelezen. Iedereen had
hetzelfde boek; Het leven van een Loser,
vette pech. Op 14 september is het boek
geïntroduceerd door de leesconsulent. Zij
kwam in de klas en stelde de kinderen
verschillende vragen over het kiezen van een
boek. Waar let je eigenlijk allemaal op?
Toen de kinderen hoorden welk boek we gingen lezen reageerden ze bijna allemaal zeer
enthousiast. Binnen 2 weken moest het boek
uit zijn, dan kwam de leesconsulent namelijk
terug in de klas voor de boekenkring. Dit was
op 29 september. De groep werd in tweeën
gesplitst. Eerst was de ene groep aan de beurt en na een half uur hebben we gewisseld.
Ze mochten allemaal, uiteraard om de beurt, een kaart trekken met een vraag. Samen werd deze vraag
dan beantwoord. Er waren hele leuke vragen bij, zoals: ‘Welk personage zou jij weglaten en waarom?’ of
‘Welk stukje zou jij veranderen en hoe?’. Het was erg leuk om op deze manier met een boek bezig te zijn
Als klap op de vuurpijl hoorde er bij dit boek ook nog een film. Deze zijn we pas gestart nadat het boek uit
was. Zo hebben we eerst onze verbeelding aan het werk gezet. De film is 1 oktober voor het eerst
opgezet. We zijn nog niet klaar, maar we hebben al enorm veel gelachen en met verbaasde en vreemde
blikken gekeken naar enkele stukjes van de film. Erg leuk!
Groetjes van alle kinderen en hun juffen van groep 6/7.
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Groep 6/8
Het schooljaar is weer begonnen en na een aantal weken school
is groep 6/8 het al aardig gewend. De eerste week was het voor
sommige leerlingen nog wat spannend; groep 6/8, hoe zal dat
gaan? Maar na de eerste week waren we al een echte groep. De
eerste twee weken is er aandacht besteed aan groepsbinding in
de vorm van de gouden weken en aan het wennen aan elkaar.
Aan de leerlingen van de groep is deze week gevraagd: hoe zien
jullie nu "onze" groep en daaruit kwam deze woordenspin tevoorschijn. Het eerste dat naar voren kwam was: gezellig, vertrouwen
en behulpzaam en daar kunnen wij als leerkrachten natuurlijk
alleen maar trots op zijn. Naast de gezelligheid wordt er natuurlijk
ook hard gewerkt en hebben de leerlingen de afgelopen weken al
kunnen laten zien wat zij hebben geleerd. Naast het harde
werken zijn de leerlingen zowel sportief als creatief lekker bezig
geweest en hopen we dit schooljaar nog veel van ze te zien.

Leonardo
Project aarde
Op donderdag 10 september zijn wij
gestart met het eerste Leonardoproject
van dit schooljaar: aarde. We zijn van
start gegaan met het doorprikken van
enkele ballonnen waaruit raadsels
tevoorschijn kwamen die ons brachten bij het onderwerp waar we de komende weken aan gaan werken.
De vraag die in deze weken centraal staat is: Weet jij waarop je staat, waarop je leeft, waardoor je heen
beweegt en wat erin zit?
In projectweek 1 hebben we een stuk van Our Planet gekeken, de thematafel en de muurkrant geïntroduceerd en kennisgemaakt met het lied ‘Hoe de aarde draait’dat gedurende het gehele project terugkomt.
In projectweek 2 hebben we gekeken welke vormen van aardwarmte er zijn en proberen we uit te zoeken
hoe deze warmte ontstaat. Daarnaast hebben we ons verder verdiept in de opbouw van de aarde en de
platentektoniek. In kleine groepjes hebben de kinderen informatie gezocht over een bepaalde manier
waarop tektonische platen kunnen bewegen en vervolgens moesten zij dit duidelijk aan de groep presenteren. In deze week zijn veel verschillende begrippen aan bod gekomen, zoals dwarsdoorsnede, lengtedoorsnede, buitenaanzicht, radioactief verval, zware elementen en oerwarmte.
Projectweek 3 stond in het teken van gesteenten en de gesteentecyclus. De kinderen zijn hier op een
creatieve manier mee aan de slag te gaan door hier een lapbook over te maken!
Op dit moment zitten we in projectweek 4 en hebben de kinderen geleerd dat de aarde een gesloten
systeem is en het ISS een open systeem. Hierbij hebben ze kennis gemaakt met de verschillende sferen die
deel uitmaken van de aarde als systeem. Na het maken van verschillende werkbladen mochten zij hun kennis en ervaringen verwerken in een stripverhaal.
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Nieuws van onze peuters
De herfst is begonnen. De blaadjes gaan verkleuren. Op de grond kan je
kastanjes en eikeltjes vinden.
De komende zes weken gaan wij aan de slag met het thema ‘Reuzen en
Kabouters’. Wij gaan grote en kleine voorwerpen vergelijken, wij maken
reuzen- en kabouterstappen, wij maken ons zo groot als een reus en zo
klein als een kabouter, wij pakken de paraplu en trekken onze
regenlaarzen aan en hebben waterpret!
Onze watertafel ligt vol met herfstspullen; kastanjes, eikeltjes, blaadjes
en wij gaan ook weer druk aan de slag met verschillende knutselwerkjes. Wij verven onze voeten en maken voetstappen, zijn deze groot of klein? Wij maken een kaboutermuts en wij zorgen dat de egeltjes hun
stekels terug krijgen.

Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom
BSO Foxkidz
We begonnen dit nieuwe schooljaar met de uitbreiding van het
thema "feest", dat ook al het thema was aan het einde van het
afgelopen schooljaar. De kinderen vonden het een heel leuk
idee om de verjaardagen van de kinderen die in "Corona-tijd"
jarig waren geweest, alsnog te vieren. Er werd een schema
gemaakt van alle jarigen die hun verjaardag niet hadden kunnen
vieren, evenals van degenen die onlangs jarig waren geweest of
nog binnenkort jarig worden, zodat er voor iedereen een eigen
(verjaar)dag werd gereserveerd. Daarnaast werd er
een verjaardagsvlaggenlijn gemaakt waaraan de namen van de
jarigen werden toegevoegd en natuurlijk werden er weer
taartjes gebakken en spelletjes gedaan. Zo werd iedere dag opnieuw een feestje, vooral nu we ons ervan
bewust zijn hoe fijn het is dat we in gezondheid samen kunnen zijn.
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Ook proberen we dit jaar extra aandacht te schenken aan beweging. Natuurlijk spelen we graag
buiten in onze mooie tuin, maar ook wordt er af en toe een extra kinderbootcamp gehouden om
de conditie op te peppen. Op 22 september werd er een leuke bootcamp georganiseerd en op 16
november wordt er weer een gehouden. Alle kinderen van de BSO die dan mee willen doen zijn
van harte welkom!
De thema's van de maand zijn
"Halloween" en "herfst". Rondom deze
thema's zal worden geknutseld, gebakken en natuurlijk worden gefeest. Zeker
in deze wat onzekere tijd zijn plezier en
feestvreugde extra gewenst!

BSO De Tivoli
Nog even genieten van het mooie weer. Op maandag en donderdag gaan wij met De Sport
Club lekker buiten sporten. Wij hebben zelfs nog waterspelletjes kunnen spelen, dat was erg
fijn! Vanaf deze week zijn we op maandag en donderdag te vinden in Den Dullaert met onze
Sport Club.
Op de BSO zijn de kinderen druk aan het metselen, kleien, buitenspelen of vrij spelen. De
herfst komt er weer aan en wij gaan samen op zoek naar allerlei herfstspullen om de klas
mee te versieren en om leuke knutselwerken mee te maken.

