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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Wat hebben we weer enerverende weken achter de rug! We genoten van een
heerlijk voorleesontbijt (in pyjama!), er werd door groep 5/6 chocola gemaakt,
groep 7/8 was op kamp en kon daarna best heel snel weer hard aan het werk,
groep 3/4 maakt de meest prachtige kunstwerken en stelt deze tentoon in de
gang, bij de kleuters wordt er enorm veel gespeeld en geleerd in hoeken
en we konden even bijtanken in de herfstvakantie.
In de afgelopen week hebben we met het hele team een studiedag gehad. Veel
onderwerpen zijn de revue gepasseerd met als rode lijn: nog beter onderwijs
voor onze kinderen! De onderwijsplannen zijn doorgenomen en aangevuld, we
hebben gesproken over IPC (en uit alle klassen hoorden we dat de kinderen zo
ontzettend gemotiveerd zijn om hard te werken, veel te leren en ook nog veel
plezier te hebben!) en projecten die in de komende tijd op de planning staan.
U krijgt binnenkort vanuit de klas(sen) van uw kind(eren) een uitnodiging om
te komen kijken naar de resultaten van het IPC werk in de klas. Bent u eerder
al nieuwsgierig? Aarzel dan niet even binnen te lopen.
U kunt mij bereiken op het emailadres directie.vanhasseltschool@proceon.nl
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

BERICHT UIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Voor de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad zoeken we een ouder
die de plaats van Benita van Binsbergen wil innemen. Meer informatie kunt u
lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

VOORTGANGSGESPREKKEN

Op donderdag 8 november en maandag 12 november a.s. zijn de
voortgangsgesprekken. U kunt nog steeds een moment inplannen op de
inschrijflijsten bij de grote trap als u dat nog niet heeft gedaan. Tijdens de
voortgangsgesprekken bespreken de leerkrachten met u hoe uw kind tot nu
toe speelt, werkt en presteert in de klas. Er is nog geen rapport.
De gesprekken die ’s avonds ingepland staan, worden gevoerd in onze aula.
Elke leerkracht heeft daar dan een eigen plek. Uiteraard zorgen we ervoor dat
er voldoende privacy is tijdens de gesprekken.
SINTERKLAAS

De

voorbereidingen

voor

de

viering

van

het

Sinterklaasfeest zijn alweer in volle gang. Hierbij geven
we een overzicht van de activiteiten die we organiseren:
Knutselen
7 (woensdag), 14 (woensdag) & 16 (vrijdag) november
zijn de knutsel- en versier ochtenden. Bij de lokalen
hangen inschrijflijsten waarop u zich kunt opgeven om mee te helpen. Doel is
om de school gezellig te versieren in aanloop naar het grote feest!
Schoen zetten
Op dinsdag 27 november is de schoenzetavond voor alle groepen. De kinderen
mogen in hun pyjama hun schoen komen zetten. Tussen 18:30 & 19:15 staat
de warme chocolademelk voor iedereen klaar.
Pepernoten bakken
Dinsdag 4 december is ‘pepernotenbakdag’ voor alle groepen. Wij zijn op zoek
naar ouders die ons willen helpen en de pepernoten voor ons willen afbakken.
Ook hiervoor hangt een intekenlijst bij de lokalen.
Surprises bovenbouw
De groepen 5 tot en met 8 maken ook dit jaar een surprise. Het lijkt ons leuk
en gezellig als u deze komt bewonderen op dinsdag 4 december. Vanaf 14:45
tot 15:15 staan de surprises tentoongesteld in de groepen.
5 december
Op woensdag 5 december verwelkomen we met zijn allen Sinterklaas rond 8:30
op het schoolplein, u bent van harte welkom om dit met ons mee te vieren.
Verdere informatie volgt nog.

NATUUR & TECHNIEK IN GROEP 1 en 2

Met de techniekhoek in groep 1 en 2 werken we aan een kerndoel van natuur
en techniek: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties

te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Apparaten

uit

elkaar

halen

(demonteren) is

superleuk en ook nog eens heel leerzaam! Door
apparaten uit elkaar te halen, komen kinderen
erachter wat er allemaal in een apparaat zit en
hoe het eigenlijk werkt. Op deze manier leren
kinderen meer over de werking van apparaten die in
en om het huis aanwezig zijn. Normaal zien ze van
deze apparaten alleen de buitenkant. Door ook de
binnenkant te bekijken, krijgen zij kennis over de
werking

van

verschillende

apparaten

en

gereedschappen. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en
stimuleert het logisch denken. Waarom werkt dit zo? Welk gereedschap kun je
het best gebruiken?
Wanneer het apparaat helemaal uit elkaar is gehaald zijn er allemaal kleine
onderdeeltjes over. Die kunnen we gebruiken om er iets anders van te maken.
Een robot of een ander apparaat bijvoorbeeld!
Een aantal apparaten die interessant zijn om
uit elkaar te halen: Een scheerapparaat of
ladyshave. In
tandwieltjes

deze
en

apparaten
een

motortje.

zitten
Een

computermuis, maar dan wel een met een
balletje aan de onderkant. Als ze deze uit
elkaar halen zien ze heel duidelijk dat het
balletje 2 wieltjes in beweging brengt. Een
oude cassetterecorder: de kinderen kunnen de snaarwieltjes en het motortje
goed zien zitten. Er zijn natuurlijk nog veel meer opties. Denk eens aan een
fotocamera,

een

computertoetsenbord,

een

boormachine,

een

keukenmachine, een rekenmachine, een videoband of een afstandsbediening.
Graag willen we u vragen om oude apparaten die in aanmerking komen voor
de techniekhoek aan de leerkrachten van groep 1 en 2 te geven. We willen weer
een nieuwe voorraad. Helpt u mee?

KAMP GROEP 7/8
Het kamp van groep 7/8 ligt alweer een paar weken achter ons, maar wat
hebben we het fijn gehad! We startten op maandagochtend vanuit school op
de fiets. We werden door de hele school (en een aantal ouders) uitgezwaaid.
Het was een stevige tocht, langer dan een aantal kinderen ooit gefietst had! De
tocht verliep goed, met een regenbuitje onderweg en een pauze op de
zandvlakte waar we leuke spellen speelden. Daarna weer op de fiets en na een
uurtje kwamen we aan bij het YMCA kamp in Leusden. Elke groepje kinderen
sliep in een tent op matrassen. Gelukkig had iedereen warme dekens en
slaapzakken bij zich, en sommigen hadden zelfs een kruik! Dat bleek hard
nodig, want vooral de eerste nacht was het erg koud. ’s Avonds speelden we
in het stikkedonker een bosspel, wat sommige kinderen toch wel erg spannend
vonden! Dinsdagmorgen regende het, wat geen belemmering voor de meeste
kinderen was om lekker te spelen in de grote speeltuin. In de middag deden
we een gps-speurtocht in de omgeving. Zoals altijd wilde elk groepje heel
graag winnen en we leerden dat de groep die het eerst was vertrokken niet ook
als eerste binnen hoefde te komen. Dinsdagavond hadden we een echte Bonte
Avond, met een aantal leuke en verrassende optredens. Nadat de tenten en de
omgeving weer spic en span waren opgeleverd gingen we woensdagmorgen
op weg naar het zwembad, waar we al het vuil van de afgelopen dagen van ons
afweekten. Na een pittige fietstocht kwamen we om een uur of half 5 vermoeid
en voldaan weer op school aan.
Alle ouders die op de heen- en/of terugweg met ons meegefietst zijn: heel erg
bedankt namens de leiding en alle kinderen, die het erg fijn vonden dat jullie
hen af en toe even moed inspraken als de weg wel erg lang leek, en voor alle
duwtjes in de rug die op die hellingen goed van pas kwamen Bedankt!
Namens de kampleiding (meester Lourens, juf Laura en juf Nienke),
Marjolein Klingenberg

JANTJE BETON
Groep 7/8 heeft ook dit jaar weer meegedaan met Jantje Beton. Jantje Beton
bouwt samen met kinderen aan een veilige, schone, uitdagende en
avontuurlijke speelomgeving, zodat ze plezier kunnen maken en zich op een
gezonde wijze kunnen ontwikkelen. Het leuke aan deze actie is dat onze
kinderen loten verkopen om te zorgen dat voor kinderen die minder
speelgelegenheid hebben nieuw spelmateriaal gekocht kan worden. Maar ook

de Van Hasseltschool kan profiteren van deze loterij, omdat het geld van de
helft van de verkochte loten mag worden besteed aan buitenspeelgoed. Dit
jaar is dat maar liefst € 570,--! Hiervan worden bijvoorbeeld ballen en
springtouwen

gekocht,

maar

het

kan

ook

gebruikt

worden

voor

buitenactiviteiten.
KERST
De kerstviering is dit jaar op woensdag 19 december in de Bethlehemkerk.
De viering zal beginnen om 19:00 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. Meer
informatie volgt in de nieuwsbrief van december. Zet u de datum alvast in uw
agenda!

IPC IN DE GROEPEN

GROEP 1/2

In groep 1-2 leren we over de groei van baby tot kleuter binnen het IPCthema 'Welkom in de wereld'.
Deze unit Welkom in de wereld maakt deel uit van het International Primary
Curriculum voor de Early Years.
Dit curriculum is speciaal geschreven voor jonge kinderen en zet op een
heldere

manier

uiteen

wat

voor

jonge

kinderen

de

belangrijkste

ontwikkelingsgebieden zijn en hoe deze ontwikkelingen het best ondersteund
en gestimuleerd kunnen worden.
In een rijke leeromgeving gaan de kinderen zoveel mogelijk ontdekken en
leren over de groei van baby tot kleuter. Er is aandacht voor alle veranderingen
in uiterlijk, vaardigheden, speelgoed, verzorging en voeding die dat met zich
meebrengt.

GROEP 3/4
In groep 3 hebben we een start gemaakt met het IPC thema speelgoed. We
hebben met elkaar besproken wat speelgoed is en wat voor speelgoed er
allemaal bestaat. We zijn er achter gekomen dat je met heel veel kan spelen en
dat heel veel dingen als speelgoed gebruikt kunnen worden. Van stok tot iPad!
We hebben ook nagedacht over waarom spelen zo belangrijk is. We zijn het er
over eens dat je van spelen heel veel kan leren zoals de letters, geduld hebben,
doorzetten maar het meest belangrijk vond de klas het hebben van plezier. Als
je speelgoed speelt heb je plezier!
We hebben een start gemaakt met het geschiedenis-deel van dit thema. We
hebben Lego, Playmobil, Kapla en K'nex bekeken en nagedacht welk
speelgoed het oudst is en welke het jongste. "Lego moet het oudst zijn want
daar speelde mama ook al mee!". " K'nex is niet zo oud want dat heeft zoveel
kleuren en je kan het buigen!".
Het speelgoedmuseum in de klas begint op gang te komen maar daar kan nog
veel meer bij. Kinderen kunnen natuurlijk ook een foto of een plaatje
meenemen. Het zou heel leuk zijn als we foto's binnen krijgen van papa's,
mama's, opa's en oma's die met speelgoed aan het spelen zijn!

GROEP 5/6
‘Meester, wanneer gaan we nou zelf chocolade maken?’. Die vraag hebben we
de afgelopen weken heel vaak gehoord in groep 5/6… Maar eindelijk was het
dan zover: de kinderen hebben in groepjes zelf chocolade gemaakt. Daarbij
mochten ze experimenteren met de smaakjes en leerden ze wat er allemaal in
chocolade zit.
Deze week leren we reclame maken voor een zelfbedachte chocolade-smaak.
We hebben samen reclamefilmpjes bekeken, en met elkaar besproken waarom
die zo slim in elkaar zitten. Wat zorgt ervoor dat je die soort nou juist gaat
kopen? En wat maakt een verpakking aantrekkelijk?
Deze week ronden we ons thema af, en presenteren de kinderen hun werk aan
de klas.

GROEP 7/8 NEDERLAND, WATERLAND
Inmiddels zijn we bijna toe aan de afsluiting van ons eerste IPC-thema:
Nederland Waterland. Wat een geweldig onderwerp om IPC mee te starten! De
afgelopen weken hebben we dit onderwerp onderzocht met behulp van
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek en uiteraard met een
internationale blik.
De kinderen hebben ontdekt dat Nederland voor een
groot deel onder de zeespiegel ligt en wat daarvan
de consequenties zijn. We trapten ons project af met
indrukwekkende lessen over de watersnoodramp in
1953 en ontdekten dat onze wereldberoemde
deltawerken werden bedacht om een dergelijke ramp
voortaan te voorkomen. Nederland Waterland bracht
beroemde waterbouwkundigen voort, zoals Jan
Adriaanszoon Leeghwater en Cornelis Lely. Op
verschillende manieren maakten we met hen kennis,
bijvoorbeeld door het maken van maquettes van een
drooggelegde polder!
De kinderen hebben zich de afgelopen weken deze nieuwe manier van leren
snel eigen gemaakt. Daar zijn we trots op! Niet alleen voor de kinderen, maar
ook voor de juf en meester is IPC iedere keer weer een feest!

 De groepen 5 tot en met 8 nodigen u uit voor de presentatieochtend
op 21 november vanaf 12:00 uur. In de lokalen op de bovengang kunt
u dan het werk van de kinderen bewonderen.

VEILIG VERKEER NEDERLAND
Veilig Verkeer Nederland maakte eind vorig schooljaar een filmpje op onze
school over hun Schoolpleinpakket. Het filmpje is hier te bekijken.

KALENDER NOVEMBER 2018
7 november

natuur-excursie groep 5/6

8 november

voortgangsgesprekken

12 november

voortgangsgesprekken

21 november

presentaties IPC groep 5-8 vanaf 12:00 uur

23 november

groep 1-4 vrij

KALENDER DECEMBER 2018
5 december

Sinterklaas op school

6 december

groep 1-4 vrij

14 december

spelletjesochtend groep 1-4

19 december

Kerstviering in de Bethlehemkerk (19:00 uur)

21 december

alle leerlingen om 12:00 uur uit

