Week 42 en 43
Belangrijke data:
Oktober
16 oktober

2017-2018

Herfstvakantie t/m 20-10-2017

18 oktober

Voederkastjes maken

26 oktober
November
01 november
30 november
December
12 december
14 december
Maart
15 maart
20 maart
22 maart

Ouderkring Bovenbouw
Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Middenbouw

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018

Workshop voederkastjes maken voor kinderen
in Biologisch Centrum Barneveld
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdag 18 oktober 2017 voederkastjes
maken in het Biologisch Centrum Barneveld. De middag wordt georganiseerd door
natuurvereniging IVN Barneveld.
Eerst is er uitleg over het voeren van vogels in de winter. Vervolgens kunnen de
kinderen aan de slag om de kastjes in elkaar te zetten. De bouwpakketten zijn van
hergebruikte materialen. Voor het timmeren is voldoende hulp aanwezig. Kosten €
7,50 per kind, de activiteit begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Ouders kunnen
hun kinderen aanmelden door te mailen naar: klompcees@upcmail.nl.
Het Biologisch Centrum Barneveld is gevestigd aan de Churchillstraat 68, achter het
Schaffelaartheater.
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Ouderkringen
Inmiddels zijn er al weer 2 ouderkringen geweest. Voor de onderbouw en de
middenbouw. Leuk dat er geïnteresseerde ouders waren en input hebben gegeven.
Ouderkringen worden drie keer per jaar gehouden in het lokaal van de groep. Een
ouderkring begint standaard om 19.30 uur, mits ruim vooraf een andere tijd is
doorgegeven. (Bij hoge uitzonering.)
Alle ouders of verzorger worden uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen via de
Nieuwsflits. Centraal staat het welbevinden van de groep en wil bijdragen aan goede
contacten tussen ouders en school. Het is het platform waar informatie kan worden
gegeven. Het gaat hier niet om individuele kinderen, of problematiek. Er komen
thema´s aan bod als: Wat speelt er in de groep?, ontwikkelen van de zelfstandigheid
van de kinderen, rouwverwerking, pesten en ook vakinhoudelijke zaken, zoals
observatiesystemen en rapportage.
De leerkracht stemt informeel vooraf af met de bouwouder en heeft de regie en de
planning.
Onderwerpen die aan bod zijn geweest:
- Doel en werken met het planbord
- Leerlijnen en eerste ervaring werken met Snappet
- Lezen? Belang en urgentie.
- e.a. onderwerpen
Haak gekte op de Lange Voren
Wat begon met een onschuldige handvaardigheid les is uitgegroeid tot een hype
binnen de bovenbouw. Het concept is simpel; het enige wat je nodig hebt is wol en
twee vingers en je maakt er de mooiste wol-haaksels van. Alle leerlingen, jongens en
meisjes, pakten elk moment van de dag om een stukje verder te komen met hun
creatie. Op de foto is te zien dat zelfs de pauze eraan moest geloven. Eén ding is
zeker, de bovenbouw gaat warm de vakantie in!
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GVO
We zijn alweer een tijdje aan de gang. De hoogste tijd om wat te laten horen over de GVO
lessen die ik mag verzorgen op maandagmiddag bij uw kind op school.
We zijn van start gegaan met kennismaken met elkaar en met het vak GVO. We deden dat
door middel van spelletjes en een blad waarop we schreven wat echt bij ons past. We spraken
samen over hoe je kunt kennismaken met iemand die je niet zo de hand kunt schudden.
Bijvoorbeeld je over-over grootvader of Albert Einstein. Je kunt het dan vragen aan iemand
die hem nog wel gekend heeft of foto’s van diegene bekijken als die er zijn. Of je kunt boeken
over hem lezen. En als er een dagboek van zo iemand is dan kun je in het hoofd van die ander
kijken(bijv. Anne Frank). Zo kun je ook naar de bijbel kijken. Een super oud boek waarin
verhalen van mensen staan die iets met God meegemaakt of beleefd hebben. Zo kan je iets
leren over de God van de bijbel. Er staan veel verhalen in waar iedereen wat van kan leren.
Waarin levenslessen staan. Zo zijn we gestart met de verhalen over Mozes. Mozes was een
baby geboren in Egypte, maar van een buitenlands volk (Israël). Daarom mocht hij er niet zijn.
Hoe gaan wij om met (kinderen van) buitenlanders? Actuele vraag toch? Mozes wordt
gelukkig gered en mag bij de Egyptische prinses gaan wonen. Sommige waren daar wel jaloers
op; wonen in een paleis ;-)
We hebben aandacht gehad voor de internationale vredesweek. Mozes kreeg de rol van
vredestichter voor zijn volk. Hoe kunnen wij op onze plek meehelpen om de vrede te
bewaren?
De week voor de herfstvakantie heb ik aangesloten bij het Kinderboekenweek thema. Door
het thema: ‘Pak maar mijn hand’ te gebruiken. We bespraken dat je elkaar een hand kunt
geven om samen angsten te overwinnen. Ik vertelde het spannende verhaal over Jezus die
over het water loopt en Petrus die dat ook mag doen, maar bang wordt en dreigt te
verdrinken. Maar Jezus steekt zijn hand uit en neemt hem veilig mee naar de boot. Wie
vertrouw jij en zou jij bij de hand pakken als je bang bent? En wie zou jij een hand willen
geven?
Ik hoop dat jullie zo een beter beeld van de lessen hebben gekregen. Mocht u toch nog wat
willen vragen of zeggen dan kunt u mij via de mail bereiken: idevdlinden@gmail.com. Met
vriendelijke groet, Idelette van der Linden
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