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Wat doen we bij ziekte van een leerkracht?
Als er een leerkracht ziek is, wat gelukkig niet vaak voorkomt bij ons op school, wordt er
gekeken hoe we dat oplossen. Een vervanger is niet te vinden.
Dit betekent dat we het met elkaar moeten invullen.
Soms komt er een leerkracht voor de groep waarvan de eigen groep overgenomen wordt
door een klasse assistent.
We kunnen ook de IB’er ( juf Karin) voor de groep vragen.
Juf Marja vangt hier en daar ook wat uurtjes op.
Het verdelen van een groep over de andere groepen kan ook voorkomen. Hierbij houden we
rekening met het aantal keren dat een groep verdeeld is geweest. Het kan dus zijn dat er
een groep verdeeld wordt, waarvan de leerkracht wel op school is maar voor een andere
groep staat.
U zult begrijpen dat we hier niet echt blij van worden. Maar nood breekt wet.
In het uiterste geval moeten we leerlingen naar huis sturen.
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Groep 3
De afgelopen weken hebben de leerlingen veel gelezen. Heel bijzonder was lezen in een
grote donkere doos met een lampje op je hoofd. Dan is lezen pas echt leuk!

In de gang bij groep 3 is een echte winkel ontstaan met winkelwagentjes, portemonnees,
boodschappenbriefjes en echte winkel-medewerkers-kleding. De kinderen hebben zelf
allerlei dozen versierd om in de winkel te kopen of te verkopen.

Groep 4
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt zijn we met IPC bezig met het thema speelgoed. Er
is al heel veel geleerd over speelgoed. Met geschiedenis hebben we geleerd over speelgoed
van vroeger en nu, met natuur over de verschillende materialen waar speelgoed van wordt
gemaakt en we zijn nog lang niet uitgeleerd. Wij nodigen u graag uit om op vrijdag 30
november om 13.15 uur spelletjes te komen spelen die de kinderen van groep 4 zelf hebben
gemaakt.
Sinterklaas is alweer bijna in het land en dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.
Op dinsdag 20 november is er een knutselochtend van 8.45 tot 10.00 uur. We gebruiken de
gemaakte knutselwerkjes om de school in de sinterklaassfeer te brengen.
Op dinsdag 27 november mogen alle kinderen een schoen mee naar school nemen.
Op woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn die
dag om 12 uur vrij.

Dansen in groep 5 en 6
De groepen 5 en 6 hebben vrijdag 16 november meegedaan aan een dansproject.
Eerder die week waren er lessen in de klas, vandaag in de aula met een dansdocent.
Een dans bestaat uit verschillende onderdelen, bij ons uitgebeeld in 3 kleuren duplo blokken:
geel, rood en blauw.
Samen hebben we een dans gemaakt met vaste blokken daarin.
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Nationaal schoolontbijt

In de eerste volle week van november deden we mee aan het Nationaal schoolontbijt.
Kinderen konden genieten van een gezond ontbijt op school. Alles was keurig verzorgd en
we hebben er van genoten. Een gezonde school, maar ook thuis is een goed ontbijt
belangrijk voor elk kind.
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Zelf muziek maken
Deze week heeft het showorkest Excelsior een muziekworkshop verzorgd. Nadat we eerst
veel over verschillende muziekinstrumenten gehoord hadden, hebben we ze ook goed
kunnen zien. Ja, we mochten er zelfs op spelen. En dat was best lastig. Er waren
blaasinstrumenten als trompet, trombone, tuba en dwarsfluit. Maar er was ook veel slagwerk
om te bespelen. Er waren bekkens, een grote trom en veel klein slagwerk. Sommige
kinderen hadden er al echt een beetje feeling voor. Kinderen die graag zo'n instrument
zouden willen spelen in een orkest kunnen terecht op maandagavonden van 18.30-20.00
uur. Verdere gegevens zijn te vinden op hun website: www.excelsior-delft.nl

Groep 8
In de week van 26 november krijgen de kinderen het voorlopig schooladvies. U krijgt
via Digiduif een uitnodiging om uzelf in te schrijven. We willen dat de kinderen zelf ook bij het
gesprek aanwezig zijn, aangezien het om zijn of haar toekomst gaat.
De praktijkles op het Delfland College was erg geslaagd! De kinderen hebben al heel wat
geleerd over economie en ondernemen. De volgende les is op dinsdag 18 december. Ook
op het Delfland College. We volgen dan een praktijkles Installeren en energie. Uiteraard ben
ik dan weer op zoek naar een ouder. We worden daar om 8.40 uur verwacht. We vertrekken
dan vanaf school om 8.20 uur en zijn ongeveer 10.30 uur weer terug op school. Graag
doorgeven via Digiduif of via uw kind of u mee kan.

4

IPC groep 7 en 8
Heeft u het al gemerkt? De kinderen uit groep 7 en 8 worden steeds fitter! Ongeveer 4 keer
per week werken we aan onze conditie en middels de opdrachten krijgen we langzaam meer
kennis over wat een gezond leven inhoudt, kunnen we zelf informatie bijhouden en
verzamelen, weten we hoe het hart werkt én hebben we zelf beeldende kunst bekeken en
gemaakt.
In het kader van dit thema krijgen we op woensdag 28 november een gastles en gymles van
School on wheels. De kinderen leren en ervaren dan hoe het is om met een beperking te
leven en te sporten.

Uit de groepen- zie onze site!
onze Facebookpagina

Kalender
Maandag 19 november:
Dinsdag 20 november:
Maandag 26 november:
Dinsdag 27 november:

studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Sint knutselen voor de groepen 3 t/m. 8 8.45 uur tot 10.00 uur
start van de gesprekken over de voorlopige adviezen voor groep 8
schoolpresentatie 2. 8.45 uur tot 9.30 uur
schoen zetten op school
Woensdag 28 november: 14.00 uur Pietengym voor de kleuters door Delft voor elkaar
Vrijdag 30 november:
surprise mee naar school
volgende Informusie

Berichten van anderen
Jumbo spaaractie
De laatste “Sparen voor je School” actieweek is ingegaan! Tot en met 20 november ontvangt u
nog Sparen voor je School punten bij iedere besteding van € 10,-.
U kunt de spaarpunten kwijt in de box in de hal. In de Jumbo winkels staat ook een box met de
naam van de school erop. Alvast bedankt voor het mee sparen.
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