
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 30 oktober 2018 
 ALGEMEEN 

 
Schoolpoort  
De meeste ouders zijn inmiddels uitgenodigd om een account aan te maken in de nieuwe versie. 
Gelukkig is dit bij heel veel mensen al gelukt, helaas gaat het niet bij iedereen even soepel. We 
hebben daarom contact gehad met Schoolpoort. Iedereen die problemen heeft met een nieuw 
account aanmaken, kan rechtstreeks contact opnemen met Aziz Belkacem, 06-27038585. 
 

Rapportmappen 

Denkt u eraan om de rapportmappen weer mee naar school te brengen? Het 1e verslag gaat op 
vrijdag 16 november meer naar huis. 
 
Nieuws van het Crealab   
Vanaf deze week start het Crealab! Ieder kind krijgt de  
mogelijkheid om minimaal 1 keer per periode (meer is  
zeker mogelijk) een blok te gaan werken in het Crealab.  
Een blok is een dagdeel van 1 uur en 45 minuten,  
waarin kinderen zich verdiepen in een thema, door  
middel van schetsen en onderzoeken van materiaal, en  
dit dan gaan verwerken in een werkstuk. Hierbij staat  
het proces centraal en het reflecteren hierop. Zelf  
oplossingen bij ontstane problemen zoeken en succes- 
momentjes vieren zijn daarbij erg belangrijk.  
De kinderen schrijven zich in via de leerkracht. Per  
bouw is er per blok plek voor ongeveer 20 kinderen.  
De andere kinderen werken in de klas aan hun eigen werk. 
Het is nieuw, we zijn de uitdaging aangegaan om kinderen de ruimte te bieden zich te kunnen 
ontwikkelen in hun creatieve proces. We hebben er erg veel zin in, maar realiseren ons zeker ook 
dat we hierin lerende zijn: wat past de kinderen en ons goed, hoe geven we hieraan uitvoering in 
de beschikbare tijd. We geloven in het eigenaarschap van de kinderen en zullen hen hierin 
begeleiden. 
De indelingen zijn als volgt:  
Dinsdag  10.15 uur tot 12.00 uur groep 5/6 
Dinsdag  12.45 uur tot 14.30 uur groep 7/8  
Donderdag  13.00 uur tot 14.30 uur groep 3/4 (eventueel 2/3) 
Vrijdag  13.00 uur tot 14.30 uur groep 1/2 en 2/3 
 
Ook vragen we soms materiaal dat gebruikt kan worden bij de projecten zoals op dit moment het 
golfkarton dat in een beschuitrol zit. Bijzonder materiaal mag u afgeven in het Crealab, of 
boven bij de taalklas.  
Met vriendelijke groet, Mirjam Boerboom 
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Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit weer overvol met kleding (gymspullen, jassen, broeken, 
etc.) en broodtrommels, drinkbekers, bidons. Als uw kind iets kwijt is, kijkt u dan eens in deze bak 
die onderaan de trap bij de BSO staat.  
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Jullie kinderen komen toch ook naar de workshopavond aanstaande vrijdag? 

Wij hebben erg leuke workshops weten te organiseren: 

 

Eierkoek egeltjes en paddenstoelenhuisjes (groep 1 en 2) 

Van eierkoeken en hagelslag egeltjes maken en van ei en tomaat paddenstoelen en deze ook 

lekker opeten. 

 

Spinnenweb (groep 1 t/m 3) 

Spinnenwebben maken met kastanjes, satéprikkers en garen. 

 

Dennenappeluiltjes (groep 1 t/m 3) 

Dennenappeluiltjes maken van een dennenappel met watjes of gekleurde bolletjes en 

wiebeloogjes. 

 

Bloempotjes met vetbol (groep 1 t/m 4) 

Bloempotjes verven en daar een vetbol inhangen om buiten op te hangen, lekker voor de 

vogeltjes. 

 

Mocktails groep 3 t/m 5 

Smoothie biertje en een Nada Colada maken met echte ingrediënten. 

 

Diamond painting sleutelhanger (groep 4 t/m 8) 

Prachtige sleutelhanger en/of koelkastmagneet maken met diamond painting steentjes. 

 

Halloween schminken (groep 5 t/m 8) 

Schminken vooral gericht op het leren maken van wonden met huis-, tuin-, en keukenmiddelen 

maar als je wat anders wil leren kan dat natuurlijk ook. 

 

Houten vogelvoederhuisje (groep 5 t/m 8) 

Vogelvoederhuisje maken van hout, lekker timmeren en vervolgens verven. 
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Workshop Hiphop (groep 5 t/m 8) 

Hier leer je de basis en misschien zelf extra's. 

 

Mocktails groep 6 t/m 8 

Onder begeleiding van een heuse barvrouw leer je een virgin cranberry sangria en een Nojito 

maken. 

 

2 workshops per kind € 3,00 

Kaartverkoop in de aula op: woensdag van 08:20 tot 08:45 en van 11:50 tot 12:15 uur. 

 

Let op je kledingkeuze bij dans, schmink, pompoen en overal waar geverfd wordt. 

 
 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 

 
Herfstwandeling 
Hè wat jammer! Vanwege het slechte weer hebben we de jaarlijkse herfstwandeling af moeten 
lassen. We vinden het erg jammer dat de herfstwandeling niet door kon gaan. We willen de 
ouders die zich hebben aangemeld toch bedanken voor de aanmelding om te rijden en een 
groepje te begeleiden. Gelukkig kunnen we op ons mooie schoolplein ook nog op zoek naar 
insecten en mooie herfstvruchten.  
 
Workshop Green Screen in de bibliotheek 
Op vrijdag 16 november mogen we meer gaan leren over het Green Screen! We gaan met de 
eigen klas naar de bibliotheek. Hieronder de tijden waarop elke groep naar de bieb gaat: 

  9.00-10.00u: OBA 
10.00-11.00u: OBB 
11.00-12.00u: OBC 

Er komt zo snel mogelijk bij elke groep een inschrijflijst te hangen, dus als u een groepje kinderen 
zou kunnen brengen en halen, zouden we dit erg waarderen. Meer info volgt.  
 

 
 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 

 
Wij gaan binnenkort een bezoek brengen aan de bibliotheek in Oss. 

Woensdag 14 november om 8.45u: MBA 
Donderdag 15 november om 8.45u: MBB 
Donderdag 15 november om 12.30u: MBC 
 

Een aantal groepen zijn nog steeds niet compleet met de schoenendozen, mochten jullie deze nog 
niet mee hebben gegeven, dan graag deze week meenemen en afgeven bij de leerkracht. 

 
Alles-in-1 
We zijn gestart met het nieuwe thema van Alles-in-1: Jij en ik; we zijn nog op zoek naar spullen 
voor de aandachtstafel voor dit thema. Dit thema gaat over verschillende culturen. We leren over 
eten & drinken, muziek & dans, wonen & spelen en kleding & feest.  
Week 1 start met het luisteren naar een voorleesverhaal waarin de kinderen kennismaken met 
groep 4 van basisschool De Fontein. De kinderen uit deze groep zijn allemaal verschillend. Elk kind 
vertelt iets bijzonders over zichzelf (geloof, eten, hobby).  
Wij willen iets gaan doen met het proeven van eten uit verschillende culturen. Meer info hierover 
volgt nog. 
Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 

 
 
Rekenen 
Groep 3 
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Deze maand leert uw kind: 
- splitsen tot en met 10 
- aftrekken tot en met 10, zoals 9 −5 
- klokkijken in hele uren op analoge en digitale klokken 

Tips voor thuis: 
- Oefen het splitsen door samen splitsingen tot 10 te bedenken: u zegt een getal onder de 

10 en uw kind zegt welk getal erbij hoort om 10 te maken, draai de rollen ook eens om. 
- Oefen het splitsen door met een dominospel de stenen te sorteren op totaal aantal stippen 

dat op een steen staat. Een steen met 3 stippen en 2 stippen hoort bij de 5, een steen met 
6 stippen en 1 stip hoort bij de 7 enz. 

- Oefen het klokkijken door uw kind regelmatig te vragen hoe laat het is. 
 

Groep 4 
Deze maand leert uw kind: 

- Optellen en aftrekken tot 100 
- Rekenen met eurocentmunten 
- De tafels van 2 en 10 

 
Tips voor thuis: 

- Oefen het optellen en aftrekken door ‘naar het tiental’ te rekenen. Noem een getal en laat 
uw kind bedenken hoeveel erbij of eraf moet om bij het tiental te komen. Bijvoorbeeld 
rekenen naar de 40: uw noemt het getal 44, uw kind noemt 4, want 44 – 4 = 40 of u 
noemt het getal 34, uw kind noemt 6 want 34 + 6 = 40.  
Hetzelfde kan gedaan worden met andere tientallen tot 100.  

- Oefen het tellen van eurocenten. Hoeveel geld zit er in de spaarpot van uw kind? En 
hoeveel zit er in uw portemonnee?  

- Oefen de tafel van 2 door samen het aantal schoenen te tellen dat in de gang staat. Tel in 
paren, met sprongen van 2. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik verschillende 
aantallen schoenen. Lukt het ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het 
antwoord door het aantal schoenen te tellen. Lukt het ook om samen de hele tafel op te 
zeggen? 
-Oefen de tafel van 10 door in sprongen van 10 te tellen. Bijvoorbeeld: 6 sprongen van 10: 
10, 20, 30, 40, 50, 60. Welke tafel som hoort daarbij? Lukt het ook om direct de tafelsom 
en het antwoord te bedenken? Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?  
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6 
 

Huiswerk  
De groepen 5/6 zijn gestart met het maken van huiswerk. Zij maken elke week 2 bladzijdes van 
hun huiswerk en leveren dit weer in op dinsdag of donderdag. We wensen de kinderen veel succes 
met het maken van hun huiswerk.  
 
Boekbesprekingen 
Afgelopen week hebben alle kinderen van groep 5/6 een informatiebrief mee naar huis gekregen 
over de boekbesprekingen. Ieder kind maakt één boekbespreking in dit schooljaar. De datum is 
bekend bij de kinderen. Er hangen ook lijsten in de klas waarop de datum staat. Tip: begin op tijd 
met lezen!  
Veel leesplezier! 
 
Werkstukken 
Alle kinderen van groep 6 gaan dit schooljaar thuis een werkstuk maken. Elke periode, van 
vakantie naar vakantie, zal er een klein groepje kinderen aan dit werkstuk werken. Als uw kind 
aan de beurt is, zal hij/zij een brief mee naar huis krijgen waar alle informatie omtrent het 
werkstuk op staat. Mocht u toch nog vragen hebben dan loop even binnen bij de leerkracht.  
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Nieuw thema Alles-in-1   
Volgende week, op maandag 5 november, starten we met ons nieuwe Alles-in-1 thema: 
Prehistorie, Grieken en Romeinen. De komende 5 weken staat dit thema centraal. We zoeken nog 
spullen uit de tijd van de Prehistorie, Grieken of Romeinen voor op onze aandachtstafel.  
Ook zullen we in deze periode een uitstapje maken dat aansluit bij dit thema. Meer informatie 
hierover volgt snel.  
De laatste 2 weken voor de kerstvakantie werken we weer aan Alles Apart. 
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Toets leerhuiswerk 
Met enige regelmaat krijgen de leerlingen van groep 7-8 leerhuiswerk mee naar huis, dit naast het 
gewone maakhuiswerk. Ze hebben dan een week de tijd om de stof thuis te oefenen/leren en 
krijgen vervolgens op school een toets. Aanstaande woensdag (31 oktober) krijgen de kinderen 
voor het eerst dit schooljaar zo’n toets. Het gaat dit keer om werkwoordspelling – zwakke 
werkwoorden in de verleden tijd. Vorige week woensdag hebben de leerlingen hiervoor uitleg- en 
oefenmateriaal mee naar huis gekregen. We wensen de kinderen veel succes en hopen op mooie 
resultaten! 
 
Keuzemiddagen 
Op vrijdag 2 en 9 november staan de eerste keuzemiddagen weer gepland. Het is ons gelukt om 
maar liefst 7 activiteiten voor de leerlingen te organiseren. De kinderen hebben zich inmiddels ook 
al ingeschreven op één van de volgende activiteiten: 

- Maak je eigen digitale prentenboek 
- Kaarsen versieren 
- Dromenvanger maken 
- Scheikunde en techniekproefjes 
- Koken en bakken in de wintertuin 
- Boeddha’s boetseren 
- Glas in lood potjes/vaasjes ontwerpen 

Een speciaal dankwoord voor opa en oma van Boaz, Karin v/d Berg (moeder van Robín), Silke 
Boeijen (moeder van Merel) en Paula van Brinkom (moeder van Floris) voor het mede organiseren 
van deze keuzemiddagen, super! 
 
Meeloopmiddagen en proeflessen groep 8 
Aanstaande vrijdagmiddag 2 november organiseren een aantal middelbare scholen proeflessen en 
meeloopmiddagen voor geïnteresseerde leerlingen van groep 8. Aanmelden voor deze 
activiteiten gaat via de website van de betreffende school. De middag start om 14:00u en dat 
betekent dat de leerlingen van groep 8 die hieraan deelnemen iets eerder weg moeten van school. 
Zij krijgen hiervoor verlof, maar zorg er wel voor dat de leerkracht van uw kind hiervan op de 
hoogte is! We wensen alle deelnemers veel plezier! 
 
Nieuw thema Alles-in-1 
Volgende week, op maandag 5 november, starten we met ons nieuwe Alles-in-1 thema: Geloof. 
De komende 5 weken staat er per week een geloofsovertuiging centraal. We behandelen wat 
‘geloof’ nou eigenlijk is en in het bijzonder hebben we het over het Jodendom, het Christendom, 
de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.  
De laatste 2 weken voor de kerstvakantie werken we weer aan Alles Apart. 
 
Uitstapje Udens Museum 
In het kader van het thema Geloof maken wij op 16 november een uitstapje naar het Udens 
Museum voor Religieuze Kunst, om daar de tentoonstelling Feest! In de Abdij te bezichtigen. 
Busvervoer wordt vanuit het museum geregeld, helemaal top! We zijn erg benieuwd.  
 
 



 6 

 
 
Het tijdsschema is als volgt: 

- BBA: 9:15-10:30 uur 
 

- BBB: 10:45-12:00 uur 
- BBC: 12:30-13:45 uur 

Informatie over de vertrektijden van de bussen volgt zo spoedig mogelijk.  
 
Techniek Promotie Lokaal Hooghuis Zuid 
We gaan in december naar het Techniek Promotie Lokaal van het Hooghuis Zuid. De tijden hiervan 
worden nog bepaald, het gaat waarschijnlijk om een ochtend. Het gaat om de volgende data: 

- BBA 4 december 
- BBB 11 december 
- BBC 18 december 

We zoeken per klas 3 ouders die mee kunnen fietsen en begeleiden. Zodra er over de tijden meer 
bekend is, zullen we dit communiceren. Zin en tijd om mee te gaan? Meld je even bij de 
klassenouders.  
 

 
          
 

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                     Groep      Datum    Naam            Groep 

31-10  Rebecca v. Rossum  BBC  10-11    Roos Teeuwen OBB 
02-11  Sarah Aburas   BBB  11-11    Jinte Hellemons OBB 
03-11  Kaatje Janssen   MBB  12-11    Sheila Lubbers OMB 
03-11  Charlotte Mus  MBD  13-11    Derin-Su Senturk OBA 
04-11  Effy Duis   MBB  13-11    Naiyana Som  OBA 
05-11  Emma Linders  OBC  14-11    Thyme Janssen MBD 
06-11  Rayan Momand  OBA  14-11    Mara v. Liempd MBF 
07-11  Janne v.d. Vorst  OBB  16-11    Luana de Kort MBF 
07-11  Berend IJzerman  MBF  19-11    Niek Smeets MBF 
09-11  Kaelynn Meeuwessen OBB  20-11    Leisha Lubbers  OBB 
09-11  Borany Tieng   BBB 
 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
Speel mee met het FOH-jeugdorkest! 
Het FOH-jeugdorkest is op zoek naar nieuwe muzikanten, zie de flyer als bijlage bij deze ’t elzend. 
 


