Kamernieuws
2 november 2017
Vanuit het team
Blijdschap
Op 16 oktober is een zoon geboren bij juf Heidy en haar man Mathias. Rowan is het broertje van
Mathijs. Graag willen wij hen feliciteren en Gods zegen toewensen bij de opvoeding.
Juf Joelle heeft de kinderen verteld dat zij ook een kindje verwacht. Als alles goed gaat, zal zij in maart
met verlof gaan. Haar verlof zal worden ingevuld door juf Tine.
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november doen wij weer mee met het nationaal schoolontbijt. De kinderen mogen
deze ochtend met een lege maag op school komen. Wilt u uw kind wel een bord, bestek en beker
meegeven?
Agenda
November

December

1 Dankdag
6 zwemmen groep 3, 4
10 Dropping
15 Irma jarig
13 10-minuten-gesprekken
16 10-minuten-gesprekken
20 zwemmen groep 3, 4

4 zwemmen groep 3, 4
5 Sinterklaas
9 Levi jarig
18 zwemmen groep 3, 4
19 Kerstviering
25-05/01 Kerstvakantie

Studiedag
Op woensdag 11 oktober hebben we, samen met de collega’s van Diermen een studiedag gehad over
gepersonaliseerd leren. We hebben geconstateerd dat we drie aspecten belangrijk vinden: identiteit
(Wie ben ik?), het overbrengen van kennis (Wat weet ik?) en het leren van vaardigheden (Wat kan
ik?). In dit schooljaar zullen we verder nadenken over wat dit voor ons lesgeven betekent. We kunnen
terugkijken op een geslaagde dag.
Bovenschoolse actie
Het totaalbedrag dat we bij elkaar hebben is €535,57. Bedankt voor jullie inzet!
Schoolkrant
Zoals u weet, gaat de schoolkrant twee keer per jaar mee.
We hebben nog ruimte voor nieuwe adverteerders in onze schoolkrant.
Heeft u nog geen advertentie in de schoolkrant, maar wilt u dit wel, dan mag u dit doorgeven aan juf
Joëlle en de advertentie mailen naar j.schotsman@cnsputten.nl
De kosten zijn € 25,- voor twee keer adverteren in het jaar.
NSCCT
Op 22 november doen groep 4 en groep 6 mee aan de NSCCT-test. NSCCT staat voor Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten test. Deze test wordt afgenomen om beter zicht te krijgen op de cognitieve
capaciteiten van kinderen. De afname van groep 6 vindt plaats bij ons op school en van groep 4 op
school Diermen. De kinderen zullen halverwege de ochtend naar deze school gebracht worden.
Kinderfysiotherapeut
Bij het kopje ‘overig’ staat informatie over de kinderfysiotherapeut.
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Psalmenrooster:
OB
05
nov.
12
nov.
19
38:15
nov.
26
nov.

MB
32:3b

BB
33:11

34:11

37:2

38:15

41:1

43:3

43:3

Vanuit de onderbouw
Thema
Vanaf volgende week zullen we starten met ons nieuwe thema. Op woensdag zullen we met de hele
school, op een leuke manier, gaan ontdekken wat ons nieuwe thema is.
De kinderen zullen u er tegen die tijd meer over vertellen.
Op de site vindt u foto’s van de afsluiting van ons vorige thema.
Letters in de kleuterklas
Elke maandag behandelen we in groep 1/2 een letter. We hebben een mooie lettermuur en een
lettertafel in de klas. Wanneer we een letter behandeld hebben mogen de kinderen van thuis iets
meenemen wat begint met deze letter en dit voorwerp op de lettertafel leggen.
Zo hebben we al de letter ‘s’ en ‘w’ geleerd. Nu zijn we bezig met de letter ‘j’.
Logopedie
Juf Paula is er:
Woensdag 8 november
Maandag 20 november
Dinsdag 28 november
KWINK
We zullen in de aankomende weken stil staan bij : ‘stop’ zeggen en gevoelens en vertellen wat je
voelt. Met name de basisemoties: bang, blij, bedroefd en boos komen aan de orde. We leren deze
gevoelens mij onszelf en elkaar te herkennen en benoemen.
Huiswerk groep 3
De kinderen krijgen vanaf deze week een leesboekje en schriftje mee naar huis (voor in het schriftje
vindt u uitleg). Dit is hun huiswerk. Elke vrijdag krijgen de kinderen dit mee naar huis. Wilt u het op
donderdag weer meegeven naar school, zodat we weer een nieuw boekje kunnen kiezen voor de
week erna.
Prietpraat

Juf: welk plaatje hoort er niet bij?
Joas wijst de telefoon aan.
Joas: deze niet, want dit is een gehoorapparaat.
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Vanuit de middenbouw
SOVA - Kwink
De afgelopen weken hebben we tijdens de sociale lessen aandacht besteed aan pestgedrag. Wat het
verschil is tussen pesten en plagen, hoe je pestgedrag kunt herkennen en hoe we pestgedrag kunnen
aanpakken. Ook hebben we verschillende situaties uitgespeeld met rollen van iemand die pestgedrag
laat zien, iemand die pestgedrag ondergaat en de toeschouwer die het pestgedrag ziet. Tijdens het
uitspelen van deze rollen vonden de leerlingen het grappig, maar ze realiseerden zich ook dat het in
het echt natuurlijk niet grappig is.
Verder hebben we nog steeds elke week een Spetter van de Week! Een aantal leerlingen hebben van
hun klasgenoten al mooie complimenten gehad in de afgelopen weken. We blijven hiermee verder
gaan tot iedereen van de klas geweest is.
Huiswerkmap
Een compliment voor de kinderen (en hun ouders)! Wat wordt de map altijd trouw op vrijdag of zelfs al
eerder ingeleverd. Heel fijn! We hopen dat dit het hele schooljaar zo blijft gaan. Ondertussen hebben
de kinderen vanaf de herfstvakantie niet alleen huiswerk meer voor spelling, maar ook voor rekenen
(tafels).
Topondernemers
Het thema oorlog en vrede wordt deze week afgerond. De kinderen hebben veel geleerd over dit
onderwerp. Het themaboekje hebben ze al mee naar huis gekregen.
Vanuit de bovenbouw

Dropping
Zoals u weet wordt de dropping volgende week vrijdagavond gehouden. We vertrekken om 18.10
uur vanaf onze school en we hopen weer een gezellige, spannende avond te hebben. We zullen om
ongeveer om 22.15 uur terug zijn bij onze school.
Scholenmarkt
Maandagavond 6 november zal de onderwijsmarkt plaatsvinden in de Aker. Deze avond begint om
18.30 uur en zal tot 20.30 uur duren. Veel scholen voor voortgezet onderwijs zullen zich deze avond
presenteren. Om 19.15 uur en om 19.45 uur zal er een presentatie worden gehouden over de
verschillende onderwijsrichtingen.
Topondernemers
Volgende week zullen we met een nieuw thema starten voor Topondernemers. Het nieuwe thema is:
De wereld in het klein.
Lootje trekken
Dinsdag 7 november gaan we lootjes trekken voor Sinterklaas. Het is erg handig wanneer uw kind(eren) thuis vast een lijstje maakt met dingen die ze graag willen hebben en dit lijstje dinsdag mee
naar school nemen. Het te besteden bedrag is 5 euro.
Bezoek Groevenbeek groep 8
Groep 8 zal dinsdagmiddag 28 november een kennismakingsbezoekje brengen aan Groevenbeek
Putten. We hebben al een moeder bereid gevonden om te rijden en te begeleiden.
Lezen
Blijft u ook veel lezen met uw kind of wijst u hem/haar daar op? Uw dochter of zoon heeft dit bij alle
vakken nodig en profiteert ervan als er veel gelezen wordt. Probeer elke dag een momentje te pakken,
wat vaak ook erg gezellig kan zijn!
Huiswerk
In de huiswerkmap (die elke dag mee naar huis komt) zit de weekplanning waarop staat wanneer uw
kind iets moet afhebben (kopje: huiswerk). Het zou erg fijn zijn als u samen met uw kind dit werk elke
week samen blijft plannen, zodat uw kind leert om het (leer)werk te verdelen over de week.
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Overig
Kinderfysiotherapeutische observatie op school:
Kinderfysiotherapie richt zich op de fysiotherapeutische behandeling van kinderen. Hierin staat de
motorische ontwikkeling centraal. Problemen in de motorische vaardigheden kunnen van invloed zijn
op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van een kind. In de schoolleeftijd valt te denken aan
moeite met buiten spelen of de gymles, veel vallen en moeite met het aanleren van complexe
vaardigheden zoals fietsen en zwemmen. Of het kind kan in de fijne motoriek moeite hebben met de
kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren en andere knutselvaardigheden. Maar ook problemen in
het leren schrijven valt hieronder. Want naast de taalvaardigheid die een kind leert gaat het bij
schrijven ook om een complexe motorische vaardigheid met de pen op papier.
Vroegtijdige screening, adviseren en zo nodig behandeling kan problemen voorkomen of waar nodig
inperken. Zo kan het kind zijn schoolloopbaan zo soepel mogelijk doorlopen.
Monique vd Kamp & Janine Grootendorst zijn kinderfysiotherapeuten bij de praktijk van vd Kamp &
Lolkema. Zij zijn bereid gevonden om 2x per jaar een screening te doen. De eerste zal 23 november
plaatsvinden. Waar nodig wordt de leerkracht voorzien van adviezen. Mocht het nodig zijn dat uw kind
verder onderzocht of begeleiding zinvol is, dan zal de leerkracht of IB-er dit verder met u bespreken.
Programma JongPutten
Kidzklix
Wanneer: Woensdag 8 november
Hoe laat: 13:30-17:00 uur
Waar: De Boshut, Landgoed Schovenhorst (Garderenseweg 93)
Kosten: 2,50 euro p.p.
Fietscross
Wanneer: Donderdag 9, 16 en 23 november
Groep 3-5: 18:15-19:00 uur
Groep 6-8: 19:00-19:45 uur
Waar: Fietscross Club Putten
Kosten: 1,50 euro p.p. voor drie keer
Pietengym
Wanneer: Woensdag 22 november
Ronde 1: 13:00-13:45 uur
Ronde 2: 14:15-15:00 uur
Ronde 3: 15:30-16:15 uur
Voor wie: Groep 1 t/m 4
Waar: Sporthal De Meeuwen
Kosten: €1,- per persoon
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