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Onze peuters:
Na de zomervakantie zijn we van start gegaan met het Thema “Welkom Puk”. Weer even wennen in de klas, na zo’n
lange vakantie.
Hoe heten al die vriendjes ook weer en wie is vriendje PUK. Lijkt hij op ons of ziet hij er anders. Wat zijn de verschillen en welke kleuren kunnen we ontdekken bij Puk.
Heb je wel gehoord van ons nieuw vriendje
Heb je wel gehoord van vriendje Puk
Hij vindt samen spelen fijn
En wil heel graag jou vriendje zijn
Dat is Puk, welkom Puk
Met wat kunnen we spelen en hoe ruimen we alles weer op. We gaan aan de slag met allerlei knutselmaterialen zoals verf, plaksel, kleurpotloden, schaar en prikpen.
Als het mooi weer is gaan we buiten spelen en als het weer dat niet toe laat oefenen we onze motorische vaardigheden binnen bij de gym.
Vanaf deze week verwelkomen we Juf Caroline weer terug op de groep.
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Groep 1:
We zijn het schooljaar weer enthousiast
gestart. We zijn begonnen met weinig kinderen in de klas , maar ondertussen komt
er elke week wel een aantal kinderen oefenen. Langzaamaan worden er steeds meer
kinderen 4 jaar die dus instromen bij ons in
groep 1.
De nieuwe kinderen moeten nog veel leren
zoals; hun eigen jas aan doen, zelf hun gymschoenen aan trekken, zelf hun billen vegen. Wilt u ons helpen om daar thuis mee
te oefenen? Uiteraard lukken sommige dingen niet meteen, maar elk klein stapje
helpt.
De thema’s waar we aan gewerkt hebben
gingen over zomervakantie en boeken. De
thema’s die gaan komen zijn herfst en GiGa-Groen van de kinderboeken week.

Groep 2:
Eerst en vooral hebben we gewerkt aan een positief klasklimaat. Het is belangrijk dat de kinderen zich goed voelen
in de klas.
We zijn het schooljaar begonnen met het thema beroepen. Vele beroepen kwamen reeds aanbod. In de bouwhoek
hebben de kinderen een bed gebouwd zodat ze de klaspop konden verzorgen. De huishoek werd omgetoverd tot
een ijsjeskraam waar ze ijsjes konden kopen en verkopen met speelgoedgeld.
Omdat volgende week de Kinderboekenweek van start gaat beginnen we met het thema ‘boeken’. Een uitgelezen
moment om prentenboeken op allerlei speelse manieren over te brengen bij de kinderen. Wij hebben er alvast heel
veel zin in!!!
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Groep 3:
Aan het begin van het schooljaar
zijn we gestart met leren lezen, rekenen en schrijven. Momenteel
kunnen we al een heleboel letters,
kunnen we alle cijfers tot 10 al
schrijven en op de juiste volgorde
opnoemen. Ook hebben we al heel
deftige letters leren schrijven. We
hebben ook al een mooie verjaardagskalender gemaakt.

Groep 4a en 4b:
Wij zijn met frisse zin gestart aan het nieuwe schooljaar. Op maandag en donderdag ochtend gaan wij met beide
klassen naar de gym.
De kinderen vinden dat heel erg leuk. Op maandag doen we stationnetjes met materialen. Afgelopen weken zijn we
bezig geweest met touwtje springen, hazensprongen maken, diamantenroof en
acrobatiek.
Op donderdag hebben we hockey en voetbal gespeeld.
Elke 2 weken kiezen we nieuwe onderdelen uit om te doen.
Op maandag hebben wij ook het vak
Topontdekkers. Hierin worden natuur,
geschiedenis en aardrijkskundige onderwerpen besproken. De kinderen moeten
daarbij vaak zelf aan de slag. Samenwerken staat centraal.
We hebben afgelopen weken een Muurkrant gemaakt over een activiteit die je in
de zomervakantie zou kunnen doen.
We hebben heel veel zin in dit schooljaar!
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Groep 5:
De leerlingen van groep 5 hebben gedurende de eerste weken
van het schooljaar veel activiteiten gedaan om elkaar en de bovenbouwlocatie goed te leren kennen. Inmiddels voelen zij zich
steeds meer thuis in de voor hen nieuwe omgeving.

Groep 6-7:
We zijn er met groep 6&7 ingevlogen. Tijdens de Gouden Weken hebben we met elkaar afspraken gemaakt die on-

ze groep helpen om er een fantastisch jaar van te maken. Daarnaast zijn er een heleboel bijzondere dingen die typisch bij
onze groep horen zoals onder andere : Ome Boris, de bananenzaag en nog veel meer. Ook hebben we geoefend om binnen enkele minuten in de kring te gaan zitten. Bij voorlezen en met elkaar praten een superhandige werkvorm waar we bijna
dagelijks gebruik van maken.

Tijdens Prinsjesdag hebben we de groep in 3 partijen verdeeld en hebben gedebatteerd over een aantal stellingen.

De kinderen konden hun mening goed verwoorden en er werden aardig wat argumenten genoemd.

Bij Topontdekkers hebben we een Mind-Map gemaakt over verschillende vormen van openbaar vervoer en nu zijn
we een reisplan aan het maken voor een vakantie binnen en buiten Europa.
Bij muziek is er ook gelegenheid om onze eigen talenten te laten horen aan elkaar. Daarnaast wordt er tijdens deze
lessen lekker gezongen, zelf gecomponeerd en gedanst.
Bijgevoegde foto's zijn gemaakt tijdens debatteren, topografie en Topontdekkers.
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Groep 7-8:
Groep 7/8 is dit schooljaar gestart met de Gouden Weken: elkaar beter leren kennen, afspraken met elkaar maken
over hoe we met elkaar om willen gaan en deden we iedere dag groepsvormende activiteiten.
De kinderen hebben in tweetallen een kleurplaat ingekleurd door elkaar duidelijke instructies te geven en allebei
hetzelfde te kleuren zonder dat ze dit van elkaar mochten zien. Dit ging al heel goed!
We zijn gestart met TopOntdekkers en we hebben het perfecte eiland gemaakt. Tijdens de gymlessen hebben we
verschillende tikspelletjes gedaan, maar ook zwaaien in de touwen en hoogspringen.
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LBB:
Het groepsvormingsproces begint na een zomervakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar,
de juf(fen) en de regels.
De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch
klimaat in de klas en worden dan ook wel de “Gouden Weken” genoemd.
Weken waarin we elkaar weer beter hebben leren kennen door het doen van coöperatieve
spelletjes en waarin de schoolregels zijn besproken. Ook hebben we samen bepaald wat voor groep we willen zijn
en wat we daar voor moeten
doen. Dit hebben we op papier gezet en hier hebben we allemaal onze handtekening onder gezet.
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Nieuws van BSO de Tivoli
Op de eerste BSO middag na de zomervakantie kan iedereen zijn of haar vakantie avonturen delen met de
groepsgenoten. Leuke en grappige verhalen worden door de kinderen vertelt..
We praten ook met elkaar over de afspraken die we op onze BSO hebben ten aanzien van afspraken met elkaar. Deze waren niet vergeten tijdens de vakantie!!
Na de vakantie hebben we nog 1 keer buiten gesport daarna weer in Den Dullaert vanwege regen.
Samenwerkingsspelen en balspelen waren een uitdaging in de lessen. Voetballen met je voet vast aan de voet
van je teamgenoot valt niet mee en dan nog proberen te scoren . Een inspannend onderdeel is de grote mat,
door middel van een aanloop met je teamgenoot en er dan op te springen, te verschuiven…. Dat valt niet mee.
Wie het verste komt is de “winnaar”. Zweet druppeltjes zijn te zien op de voorhoofden.
We hebben koekjes gebakken en de kinderen hebben daarbij goed geholpen. De bloem wegen, eitje erbij, melk
toevoegen en dan mengen maar. Het eind resultaat was HEERLIJK!.
Op nog een mooie na zomerdag spelen we buiten en dat heel is fijn, met de step op het plein, voetballen of
met de grote skelter rondtoeren om de beurt. Zelfs nog even met water gespetterd.
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Nieuws van BSO Foxkidz :
Vlak voor de zomervakantie aanbrak, hadden we twee leuke workshops: een bootcamp en een creatieve activiteit. Tijdens de bootcamp werden we uitgedaagd om veel trainingen te doen in korte tijd. Dat was inspannend,
maar ook heel leuk. Het thema van de creatieve workshop was: "Mondriaan je eigen naam". We maakten schilderijen met onze eigen naam erop in verschillende soorten letters, die door elkaar heen liepen, waardoor het een
persoonlijk kunstwerk werd.
Na de zomervakantie organiseerden we zelf van alles. We deden spelletjes, maakten tekeningen en schilderijen,
bakten echte taartjes en taartjes van zand, en daarnaast hielden we wedstrijdjes, zowel binnen als buiten. We
waren erg blij toen we er in september een speeltoestel bij kregen, namelijk een kruiptunnel. Aan de bovenkant
van de tunnel gaan we volgend jaar aardbeien en tomaten kweken, net zoals we nu doen in onze moestuintjes,
die de hete en droge zomervakantie gelukkig goed doorstaan hebben. Het thema van de komende maand is
"herfst" en daar gaan we op een speelse en creatieve manier uiting aan geven.

