Week 39
Belangrijke data:
27 september
28 september
01 oktober
04 oktober
05 oktober
09 oktober
10 oktober

2018-2019

Ouderraad
Toets Engels bb 7/8
Opening Boekenweek en Lange Voren Bieb
Toneelvoorstelling Schaffelaar theater
Dag van de leraar
Korfbaltoernooi (6, 7, 8)
Korfbaltoernooi (3, 4, 5 en 6, 7 ,8)

De week van de opvoeding
Alle informatie op onderstaande link:
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws-cjg-barneveld/week-van-de-opvoeding2018?fromNewspage=/
Week tegen het pesten
Afgelopen week was het de week tegen pesten. Een thema dat altijd actueel is en zou
moeten blijven. Want elk kind zou met een glimlach naar school moeten gaan.
In de bovenbouw hebben we deze week extra tijd besteedt aan dit onderwerp met de
centrale vraag: Welke rol neem jij in?
En de bewustwording dat je altijd een keuze hebt en ook de keuze om je rol positief te
veranderen. We hebben stilgestaan bij het thema, met elkaar gediscussieerd en de serie
Kappen nou! bekeken, die speciaal voor deze week is geproduceerd. Na elke aflevering zijn
we het gesprek aangegaan. Benieuwd naar de serie? Via deze link bekijk je de afleveringen
(elk 10 min.) terug: https://www.npostart.nl/kappen-nou/KN_1702314
Onderbouw
Sinds vorige week hangt er in de Onderbouw een informatiebord. Hierop lees je wat het
thema is, welke letter we leren, welke regels we samen hebben afgesproken. Soms een
verzoekje voor het meenemen van materiaal. We willen ouders zo op de hoogte houden van
wat we doen in de klas.
We gaan de informatie nog verder uitbreiden.
Bilal is weer op school. Vrijdagochtend kwam hij in de klas. Met een maatje en een hoge
tafel kan hij fijn weer meedoen met zijn klasgenootjes. Welkom Bilal.
Op dinsdag en woensdag loopt Serena stage in de onderbouw. Zij volgt lessen op de
Meerwaarde. In de volgende Nieuwsflits zal ze zich voorstellen.
Materiaal gevraagd
Wij zijn op zoek naar de volgende materialen. Heb je thuis een van deze materialen over of
zou je deze willen sparen; dan stellen we dit zeer op prijs!
Kranten, schone potjes zonder etiket en kippengaas
Verwachtingsgesprekken
In de week van 26 september zullen voor alle groepen gesprekken zijn over jouw kind.
De gesprekken duren 15 minuten per kind, maar in die tijd moet ook gewisseld worden voor
het volgende gesprek. We hebben de tips van ouders van vorig schooljaar verwerkt. De
kinderen van groep 8 worden bij de gesprekken verwacht. Alle uitnodigingen zijn uitgedeeld
en in de klas hangt een lijst.
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Het restaurant in de middenbouw
In de middenbouw lezen we elke dag een stuk uit het boek van Otje en Tos. Tos wordt
ontslagen bij de baas en komt zonder werk te zitten. Gelukkig wisten de kinderen in de
middenbouw wel een oplossing! We maken een restaurant waar Tos kan werken en dan
komt Otje bij ons in de klas.

We hebben het gehad over wat je allemaal kan eten in een restaurant. Voorbeelden van
verschillende menu’s hangen in de klas aan het prikbord. Om deze gerechten te maken heb
je ook ingrediënten nodig. Waar kunnen we die halen? In de supermarkt natuurlijk!

Met een boodschappentas vol groenten en fruit zijn we vanaf de supermarkt terug naar
school gelopen. Na grondig onderzoek hebben de kinderen met klei de verschillende
producten zelf geboetseerd. De kunstwerken zijn te bewonderen op de vensterbank in de
middenbouw.
De groentes en het fruit hebben we op vrijdagochtend gebruikt om vier gerechten te koken:
groentesoep met (en zonder) ballen, aardappelchips, fruitsalade en een groene salade. We
kregen hulp van Fenne, Lisa, Nikita en Sanne. De recepten kun je vinder onder aan de flits.
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De kinderen in jaar drie hebben de afgelopen weken de woorden kok en vis geleerd. Vrijdag
ochtend hebben we na het proeven van de soep ook het woord soep voor het eerst
geoefend!

Recepten: groentesoep
ingrediënten
-

3 liter water
3 blokjes bouillon
1 wortel
1 halve broccoli
1 paprika
1 blikje soepballetjes
4 eetlepels vermicelli

stap 1: schil de wortel en snijd in kleine plakjes. Verdeel de plakjes in vieren.
stap 2: houd de broccoli op z’n kop en snijd de roosjes van de steel. Maak de roosjes nog kleiner door
ze uit elkaar te halen.
stap 3: snijd de steel uit de paprika, haal de zaadjes en de zaadlijsten eruit. Snijd de paprika in kleine
blokjes.
stap 4: breng het water aan de kook en voeg drie blokjes bouillon toe. Voeg daarna de groente toe.
stap 5: voeg het blikje met soepballetjes toe.
stap 6: laat de soep 20 min koken.
stap 7: voeg de laatste 5 min de vermicelli toe
Korfballen op 9 en 10 oktober
Schoolkorfbal
Op dinsdag 9 oktober en woensdag 10 oktober zal er weer het schoolkorfbal plaatsvinden bij
ODIK. De kinderen hebben zich weer opgegeven en de teams zijn gevormd. De teams die
meespelen zijn als volgt:
Groep 3/4:
Lieva
Houdayda
Joshua
Siem
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Susannah
Roos
Kayra
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Groep 6 (Coach: Marina Kluiter):
Ruben
Luc
Luca
Sep
Joost
Groep 7/8 (Coach: Leon van Broekhuizen):

Stef
Ninthe
Lizzy
Myrthe

Maikel
Jan
Fenne
Boaz
Daniël
Nikki
Thomas
Niek
Lisa
Jesse
Sanne
Niels
Milan
Speelschema en tijden volgen wanneer dit bekend is gemaakt.
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