Hart van Diermen
Bovenschoolse actie
De leerlingen van onze school hebben heel goed hun best gedaan met de bovenschoolse actie! Onze
school heeft € 910,25 opgehaald! Een heel mooi bedrag voor de school in Jeruzalem! De eerste prijs
was voor Henrik en Eibert-Jan Vlijm, de tweede prijs voor Sebastiaan en Esther van Bokhorst en de
derde prijs was voor Noa Dijkgraaf.

Zendingsgeld
Denkt u aan het zendingsgeld? Elke vrijdagmorgen wordt dat opgehaald voor de weeskinderen in
Malawi en Zambia. We hebben als school al ruim € 140,- opgehaald en we sparen voor dit doel door
tot de kerstvakantie.
Luizencontrole
Morgen, vrijdag 3 november, wordt er weer gecontroleerd om hoofdluis. Wilt u hiermee rekening
houden? Het is fijn als de haren niet gevlecht zijn of als er gel is gebruikt. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Afsluiting kinderboekenmaand
Vorige week donderdag hebben we de kinderboekenmaand afgesloten met een voorleeswedstrijd.
Roza was de winnaar en gaat door naar de plaatselijke voorleeswedstrijd. Hanna en Eva hebben het
ook geweldig gedaan! De boekenmarkt en de maaltijd waren ook erg gezellig! Bedankt voor het
bakken van de pannenkoeken en/of voor uw komst!
Dankdag
Op dankdag hebben we een viering gehad met de hele school rond het verhaal van Filippus en
de kamerling. Het gezinsdagboekje heeft u ontvangen.
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november zullen we als school weer meedoen aan het nationaal schoolontbijt. De
kinderen mogen deze ochtend met een lege maag op school komen. Wilt u wel een bordje, bestek
en een beker aan uw kind meegeven? Per mail ontvangt u nog de ouderbrief.

Oudernieuwsbrief Nationaal Schoolontbijt
5 december
Op 5 december hebben wij een continurooster i.v.m het bezoek van de Sint. De kinderen zijn om
14:45 uur uit.
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.
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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 op 23
november plaatsvinden. Waar nodig wordt de leerk racht 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.
Agenda
November
1
Dankdag
4
Lelie jarig
6
Zwemmen groep 3, 4
10
Dropping
13
10-minuten-gesprekken
16
10-minuten-gesprekken
20
Zwemmen groep 3, 4
26
Fay jarig
Psalmenrooster:
Datum
Onderbouw
05 nov.
12 nov
32:3b
19 nov.
26 nov.
43:3

Bovenbouw
33:11
37:2
41:1
43:3

December
4
Zwemmen groep 3, 4
5
Sinterklaas
18
Zwemmen groep 3, 4
19
Kerstviering
25-05/01 Kerstvakantie

Datum
03 dec.
10 dec
17 dec

Onderbouw
LvM: 1

Bovenbouw
96:6
98:2
LvZ: 5

Vanuit de onderbouw
Thema
Het thema is ‘post’. Dit thema is deze week gestart en loopt in de periode voor de kerstvakantie, dus
gecombineerd met herfst, sint en kerst. De bijbehorende themanieuwsbrief is al in de onderbouw
uitgedeeld.
Kleur van de week:
Vrijdag bieden we deze kleur aan en dan uw kind op maandag in die kleur naar school komen
3 nov
Bruin
10 nov
Roze
17 nov
Grijs
24 nov
Zwart
1 dec
Wit
8 dec
Herhalen kleuren met accent op licht en donker en letters
Letter van de week:
Deze letters bieden we aan:
6-11
Herhalen
13-11
Letter ‘f’ van fluit
20-11
Letter ‘o’ van post
27-11
Letter ‘ie’ van piet
4-12
Letter ‘e’ van envelop
Speelgoedmorgen
Op vrijdag 3 november mogen de kinderen speelgoed meenemen.
Rapport
Maandag 6 november krijgt u het rapport mee. Helaas missen we nog een paar rapporten. Wilt u de
rapporten uiterlijk vrijdag meegeven?
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Vanuit de bovenbouw
Dropping
De dropping is op 10 november. Juf Jacolien en juf Jacobine gaan mee deze avond. Ouders van
groep 8 zijn welkom!
Lootjes trekken
Op maandag 13 november trekken wij in de bovenbouw lootjes. De kinderen kunnen thuis alvast
nadenken wat ze graag op hun lootje willen. We maken allemaal een gedicht en een surprise.
Rapport
Komende maandag gaat het eerste rapport mee.
Topondernemers
Vanaf deze week beginnen wij weer met een nieuw thema; Sport en
ontspanning. In dit thema behandelen we de volgende
onderwerpen:
snelle en langzame dieren, het menselijk lichaam, het Wilhelmus,
soorten dansen, leren om je eigen trainer of trainster van sport te
interviewen en nog veel meer!
Om de week behandelen wij op donderdag een kaart van
topowereld en topcanon. Topowereld zijn kaarten die vooral gaan
over aardrijkskundige onderwerpen zoals: duinen, dijken, visserij etc. Topcanon zijn kaarten over de
Nederlandse geschiedenis.
Uitje afgelopen donderdag
I.v.m. een verkeerde communicatie over het bezoek aan Schovenhorst op
donderdag 1 november, hebben wij niet naar een voorstelling gekeken, maar
hebben wij opdrachten gedaan in het bomenmuseum en de klimtoren.
Boekbesprekingen
Denkt u aan de boekbesprekingen die er aan komen?
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Overig
Programma Jong-Putten
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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