Week 41
Belangrijke data:
08 oktober
09 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
18 oktober

2018-2019

Voorleeswedstrijd Lange Voren
Korfbaltoernooi (6, 7, 8)
Korfbaltoernooi (3, 4, 5 en 6, 7 ,8)
Middenbouw op bezoek bij het Ei n.a.v. het thema “Restaurant”
Toets geschiedenis bovenbouw (jaar 6/7/8)
Ouderkring bovenbouw

Lange Voren Bieb
Het lezen en daarmee het uitlenen is in volle gang.
Vragen? Bo (of de leerkracht) kan altijd info geven.

Beroepen onderbouw
Wij gaan woensdag 17 oktober een uitstapje maken naar de manage als afronding van ons
beroepenthema. Het is op de manege van Bo en we willen de kinderen kennis laten maken
met het beroep stalhouder/eigen bedrijf. Wat is het werk van dieren verzogen?
We hebben voldoende begeleiding met de juffen Bo, Manja, Carina, stagiaire Serena en
stagiaire voor één dag Robin van Ramshorst, oud-leerling van onze school).
Donderdag begon de ochtend heel speciaal. De papa van Cinar vertelde over zijn beroep
als gevangenisbewaarder. Milan werd deskundig in de boeien geslagen. De kinderen
verbaasden zich over het feit dat een boef niet in een kooi zit, maar een eigen kamer heeft
met een Playstation. Conclusie van de kinderen: Toch is het niet leuk, boef te zijn, want je zit
binnen en mag niet de gevangenis uit.

Ouderkring Bovenbouw
Donderdag 18 oktober zal de eerste ouderkring van dit jaar plaatsvinden. Het thema van
deze avond zal zijn: Verdieping in Snappet, resultaten en huiswerk. We zullen deze
avond ons dus nog wat verder verdiepen in Snappet. Daarnaast zullen we het hebben over
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huiswerk. Waarom krijgt je kind huiswerk mee en hoe kan je je kind hierin het beste
begeleiden? De ouderkring zal zijn van 19:30-20:30 uur. Graag tot dan!
Voorleeswedstrijd
Afgelopen week is de Kinderboekenweek van start gegaan. Hierbij hoort natuurlijk ook de
jaarlijkse voorleeswedstrijd. In de bovenbouw was het een enorm spannende strijd. Van ‘Het
leven van een Loser’ tot ‘Ezzie’s dagboek’, alles werd uit de kast getrokken om een plekje te
bemachtigen voor de schoolfinale van aanstaande maandag 8 oktober. Ook in de
middenbouw was het een leuke ochtend en een spannende strijd. De kinderen die door zijn
naar deze spannende finale zijn: Fenne, Sanne, Nikki, Ninthe en Arwen! Succes!
Nieuwsgierig:

Dierendag
Luizenpluis ouders gevraagd: We hebben huisdieren.
Er zijn luizen in haren geconstateerd. Wil je je kind hierop controleren en zo
nodig behandelen?
Wij zijn op zoek naar een aantal ouders die elke woensdag na een vakantie
willen helpen met ‘luizen pluizen’. Wij hebben op dit moment 1 enthousiaste
ouder (Nicole Verkade) en hopen natuurlijk op nog meer aanmeldingen. Heb je interesse
meld je dan aan bij Manja of Eva.
Spekkie en Sproet
Afgelopen donderdagmiddag zaten de kinderen niet een keer op schoolstoelen, maar op
klapstoelen. Na een wandeling konden ze plaatsnemen op de klapstoelen van het
Schaffelaartheater. De wandeltocht viel best mee bleek. Waar onze wandel-2-daagse niet
goed voor was. De bibliotheek organiseerde daar voor de kinderen van de middenbouw een
voorstelling over een kinderboek. Natuurlijk omdat het Kinderboekenweek is. De schrijfster
Vivian den Hollander vertelde over een door haar geschreven boek: Spekkie en Sproet- een
griezelige ontdekking. Vivian vertelde het verhaal van de twee detectivekinderen begeleid
door gitaar en geluid. We boften, want we zaten lekker dicht bij het podium. Drie kwartier
werden we geboeid door het leuke en spannende voorlezen én het zingen van liedjes. Het
was een leuk uitje en een leuke ervaring voor de kinderen die nog nooit in het theater waren
geweest. Vivian, bedankt. Bibliotheek, bedankt. Ouders die het wandelen hebben begeleid
bedankt.
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Nacht van de Nacht op de Schaffelaar
Op zaterdagavond 27 oktober houdt IVN Barneveld op
landgoed de Schaffelaar aan de Stationsweg 2C in
Barneveld de Nacht van de Nacht. De deelnemers kunnen
tijdens een tocht door het bos zelf ervaren hoe sterk de
invloed van allerlei verlichting is.
Kom en ontdek het geheim van het donker tijdens dit evenement. Beleef het donker en ga als
een nachtdier op pad. Verder is het o.a. mogelijk een kijkje te nemen in het nieuwe
onderkomen van IVN Natuureducatie Barneveld, deel te nemen aan een speurtocht op het
landgoed door kleine lichtjes te volgen en door een heuse telescoop naar de sterren en de
maan kijken. Ook zijn weer de welbekende vogeltaarten te koop en kunnen kinderen tegen
betaling zelf een ‘vogel-cup cake’ versieren. Na afloop van de speurtocht is er voor
deelnemende kinderen een leuk presentje. Ook mogen ze gratis een broodje bakken boven
een echt kampvuurtje. Verder is er voor iedereen gratis koffie of thee en voor de kinderen
limonade.
IVN Barneveld werkt voor deze avond samen met sterrenvereniging Astra Alteria, de
gemeente Barneveld, Gelders Landschap en Kastelen (GLK) en het Gelders Erf. De Nacht
van de Nacht begint om 19.30 uur, vooraf opgeven is niet nodig.
De toegangsprijs bedraagt voor leerlingen van het basisonderwijs € 2,50; volwassenen betalen
€ 4,--. Autorijders dienen hun voertuig op p-plaats Vetkamp achter te laten, fietsers kunnen
terecht op de p-plaats van GLK bij het landgoed.
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Schoolkorfbal
De tijden van het schoolkorfbal zijn bekend.
Graag minstens een kwartier voor de eerste wedstrijd verzamelen bij het speeltuintje bij
Odik. De rondetijden zijn als volgt:
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