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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
We zijn inmiddels al weer een paar weken aan het werk en dat gaat weer best
heel goed! In groep 3 zijn de eerste letters aangeleerd, groep 7 en 8 zijn op
kamp, we hebben een spetterende muziekavond achter de rug, zijn op
schoolreis geweest en zo gebeuren er in alle groepen veel mooie dingen.
Ook zijn we, zoals u weet, gestart met IPC. In deze nieuwsbrief leest u daar
meer over. De eerste ervaringen met het werken met IPC zijn voor zowel de
leerlingen als de leerkrachten heel positief!
Denkt u eraan de ouderbijdrage te betalen? Van de ouderbijdrage betalen we
excursies die de kinderen maken, huren we externe professionals in zoals
bijvoorbeeld tijdens de muziekavond en doen we verschillende educatieve en
leuke extra dingen voor alle leerlingen.
U kunt mij bereiken op het emailadres directie.vanhasseltschool@proceon.nl
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Mariëlle Klaassen, 22 jaar oud en woonachtig
in Hilversum.
Naast het lesgeven, vind ik sporten erg leuk. Ik handbal één
keer in de week en ben meerdere malen per week in de
sportschool te vinden. Verder vind ik en avond op de bank
ook niet vervelend, gezellig met vrienden en familie of een
goeie film.
Ik geef dit schooljaar les in groep 5/6 op de maandag. De rest van de week
ben ik werkzaam op een andere school binnen de stichting.
Ik heb er veel zin in om er met de kinderen en collega’s een topjaar van te
maken!

HULP GEVRAAGD

In de bibliotheek hebben we op een aantal dagen nog
ouders nodig die willen helpen bij het uitlenen van
boeken aan de kinderen. Het gaat om ongeveer 20 minuten aan het begin van
de schooldag.
Op dit moment kan de bibliotheek niet op elke dag van de week open.
Het zou mooi zijn als dat binnenkort weer kan. Helpt u mee?
Ook eens per twee weken een ochtend is al mooi.
Aanmelden kan bij juf Claudia.

INFORMATIEOCHTENDEN
In de bijlage bij deze nieuwsbrief heeft u ook de flyer van onze
informatieochtenden ontvangen. Deze flyer is bedoeld om door te sturen naar
mensen die nog een school zoeken voor hun kind. In elke groep op onze
school is plaats voor nieuwe leerlingen! Helpt u mee om onze school bij andere
ouders bekend te maken?
Vanaf a.s. donderdagochtend kunt u bij juf Leida ook flyers afhalen om te
verspreiden in uw straat of buurt.
De eerstvolgende informatieochtend is op 10 oktober a.s. We hopen dan veel
nieuwe ouders te mogen begroeten!

KINDERBOEKENWEEK 2018 OVER VRIENDSCHAP: KOM ERBIJ!


Op vrijdag 5 oktober start de Kinderboekenweek
2018. Het thema is Vriendschap: Kom erbij!! Graag
zien we u en de kinderen om 08.30 uur op het
schoolplein voor ‘de openingsact’. Na de openingsact
bent u uitgenodigd om mee te gaan naar de aula waar
er nog een korte activiteit plaatsvindt.



Op vrijdag 12 oktober mogen de kinderen in hun pyjama naar school
komen voor het voorleesontbijt in de aula. Ze nemen zelf ontbijt mee en
voor drinken wordt gezorgd. We verzamelen gelijk in de aula!!!!



Voor het voorleesontbijt zijn wij nog op zoek naar ouders/opa’s/oma’s
die het leuk vinden om voor te lezen. U kunt zich opgeven door uzelf in
te schrijven op de intekenlijst die onder de trap hangt in de hal vanaf
woensdag 3 oktober.

THEMA IPC GROEP 3/4
Vanaf 15 oktober zullen we in groep 3-4 werken
met een IPC-unit met als thema: ‘Speelgoed’.
Met

IPC

worden

verschillend

vakgebieden

behandeld in de groep. In de unit “Speelgoed”.
Komen

de

volgende

gebieden

aan

bod:

Geschiedenis, Natuur en Techniek.
We leren o.a.


over speelgoed en spellen uit het verleden



hoe we bepalen of een stuk speelgoed nieuw of oud is



hoe we ons eigen speelgoedmuseum maken



hoe we op verschillende manieren meer over het verleden te weten
kunnen komen



hoe we speelgoed sorteren op basis van waarvan het gemaakt is



welke materialen het beste zijn voor het maken van een badspeeltje



over duw- en trekkracht en over hoe dingen bewegen



over ‘toverspeelgoed’ dat onze ogen voor de gek houdt
(gezichtsbedrog)



hoe we onze eigen speelgoed kunnen ontwerpen en maken



over hoe verschillende stukken speelgoed bewegen



over een populair spel uit een ander land, waarna we anderen leren het
te spelen

Op 15 oktober mogen de kinderen van groep 3/4 daarom ook speelgoed
meenemen. Dit speelgoed komt in dan in het speelgoedmuseum in de klas te
staan. Het is daarom fijn als dit speelgoed op school kan blijven. Het is leuk
als kinderen speelgoed mee mogen nemen dat misschien wel van u of opa en
oma is geweest! Denkt u eraan de naam erop te zetten?.
THEMA IPC GROEP 5/6
Groep 5/6 is enkele weken geleden gestart met het
thema Chocolade. Wat klinkt dat lekker hè! De start van
het thema was inderdaad heerlijk: de kinderen hebben in
een smaakproefjes-circuit onderzocht welke smaken zij
het lekkerst vinden: zoet, zout of bitter, witte, pure of
melkchocolade. In de lessen Aardrijkskunde hebben we
ontdekt in welke landen de cacaoboom het best kan groeien (in landen rond
de evenaar). Bij Geschiedenis hebben we geleerd wie voor het eerst chocolade
maakten en hoe chocoladedrank een drankje werd dat alleen voor de rijke
mensen betaalbaar was. Wist u dat witte chocolade pas na de Eerste
Wereldoorlog werd uitgevonden?
In de komende twee weken zullen we binnen het vak Natuur meer leren over
de ingrediënten van chocolade, en zullen we met elkaar ontdekken of
chocolade gezond is of juist niet. Na Natuur volgen nog Techniek en
Kunstzinnige Vorming. Ook bij die vakken staat chocolade centraal.
Groep 7/8 werkt over Nederland, Waterland. In de volgende nieuwsbrief leest
u daar meer over!

SPORTPAS GEMEENTE HILVERSUM
De gemeente Hilversum organiseert samen met sportaanbieders het
programma "Maak kennis met sport". Het programma is ervoor bedoeld om
kinderen na schooltijd gratis kennis te laten maken met allerlei sporten, ook
als ze al lid zijn van een sportvereniging.
Wij maken u er op attent dat er weer een kennismakingsperiode komt. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Inschrijven voor de activiteiten gaat via de website sportpas.nl

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 15 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Er worden
groepsfoto’s, portretfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. Onder
de grote trap komt een inschrijflijst te hangen voor de foto’s van de broertjes
en zusjes.
In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een bericht van de
schoolfotograaf. Leest u deze instructies goed door.

KALENDER OKTOBER 2018
1-3 oktober

kamp groep 7/8

3 oktober

schoolreis groep 1 en 2

4 oktober

vrije dag groep 7/8

5 oktober

opening Kinderboekenweek

10 oktober

spelletjesochtend groep 1 t/m 4

12 oktober

afsluiting Kinderboekenweek

15 oktober

schoolfotograaf

22-26 oktober

HERFSTVAKANTIE

29 oktober

hoofdluiscontrole in de gymzaal

31 oktober

Studiedag – alle leerlingen vrij

KALENDER NOVEMBER 2018
8 november

Voortgangsgesprekken

12 november

Voortgangsgesprekken

23 november

Groep 1-4 vrij

