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TA workshop 8:30 uur
Studiedag, alle groepen vrij
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Van 3 oktober tot en met 14 oktober is er weer een Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is: vriendschap “kom erbij”. Op school willen wij deze week niet zomaar voorbij
laten gaan. Daarom organiseren wij verschillende activiteiten waarbij vooral vriendschap centraal zal
staan.
De Kinderboekenweek wordt op traditionele manier geopend waarbij de groepen van de bovenbouw
gaan voorlezen aan de groepen van de onderbouw. Wij maken hierbij weer gebruik van het
maatjessysteem.
Ook zal er dit jaar weer een boekenmarkt zijn namelijk op woensdagmiddag 3 oktober van 12.15 tot
13.00. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen op deze markt hun oude boeken verkopen. Als
uw kind het leuk vindt om boeken te verkopen tijdens deze boekenmarkt dan kan hij/zij zich inschrijven
bij de leerkracht.
Om de Kinderboekenweek voor de groepen 1 t/m 4 op een gezellige manier af te sluiten zouden wij
het leuk vinden als op vrijdag 12 oktober de ouders, opa’s, oma’s, tantes of ooms komen voorlezen.
Het zou helemaal leuk zijn als er dan ook een boek in het thema wordt voorgelezen. U, of degene die
komt voorlezen, kan zelf een boek meenemen of een boek lenen van school. Het voorlezen zal zijn van
8:30 tot 9:00. Wilt u aan de leerkracht doorgeven als iemand komt voorlezen?
Om de klassen ook in de sfeer van het thema te krijgen, zou het leuk zijn als de kinderen materiaal
meenemen om de klas en/of school aan te kleden. Deze spullen kunnen vanaf maandag 1 oktober
worden meegegeven.
Wij kijken uit naar deze week!
Groeten, de cultuurwerkgroep.
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GVO leerkracht

In deze nieuwsbrief wil ik mijzelf graag voorstellen.
Mijn naam is Arie van der Plas en ik ga op De Bonte Tol op vrijdag godsdienstig vormingsonderwijs
(GVO) geven. Ik heb hier heel veel zin in!
Dit vakonderwijs geef ik naast mijn collega voor humanistisch vormingsonderwijs.
Ik ben 24 jaar oud en ben protestant christelijk.
In 2015 ben ik afgestuurd als leerkracht basisonderwijs en heb een aantal jaren lesgegeven. Nu ben ik
na de zomervakantie begonnen met dit vak op verschillende scholen in deze regio.
Omdat ik godsdienst erg interessant vind en ik hier graag meer over wil leren ben ik dit jaar ook
begonnen aan de studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
U kunt mij altijd benaderen met vragen of voor informatie. Ook mag u altijd een kijkje bij mij in de
les komen nemen.
In de nieuwsbrief zal ik enkele keren per jaar iets vertellen over wat wij in de GVO-lessen doen.
Ik hoop er met de leerlingen die GVO volgen een leuk en leerzaam jaar van te maken!
Met hartelijke groet,
Arie van der Plas
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Gymlessen groepen 3 t/m 8
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op de dinsdag en donderdag in de gymzaal aan de
Gantellaan. De afgelopen gymlessen hebben de gymleerkrachten gemerkt dat de kinderen erg
enthousiast meedoen. Zo hebben de groepen bijvoorbeeld al een les acrobatiek, loopspringen en
bewegen op muziek gehad.
Alleen zijn nog niet alle kinderen voorzien van de juiste outfit. De gymkleding bestaat uit een T-shirt,
een korte broek en dichte gymschoenen. Wij vragen ook om de sierraden af te doen (en zoveel
mogelijk thuis te laten) en lange haren vast te dragen.
Wilt u erop letten dat u de juiste gymkleding meegeeft of ervoor zorgt dat uw zoon/dochter dit
meeneemt? Na 3 keer vergeten of onvolledige outfit tijdens een periode(van vakantie tot vakantie)
zal het kind de eerstvolgende les niet mee mogen gymmen en een vervangende opdracht krijgen ook
worden de ouders/verzorgers gemaild.

IPC
IPC Groep 7 & 8
De groepen 7&8 zijn gestart met de unit ‘Nederland wordt Nederland’. Als startpunt hebben de kinderen
de provincies van Nederland veroverd door het spel ‘landje (provincie) veroveren’ te spelen. Tijdens de
kennisoogst zijn we aan de slag gegaan met verschillende begrippen, gebeurtenissen en personen uit de
Nederlandse geschiedenis… Wat weten we er eigenlijk al van? Ook was het deze week Prinsjesdag waar
wij met z’n allen meer te weten zijn gekomen over onder andere De Staten-Generaal, de Troonrede, de
Miljoenennota, de Eerste & Tweede Kamer.
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