November 2021
Peutergroep/kinderopvang
De herfstvakantie zit er weer op en we hopen dat iedereen weer zin
heeft om te komen spelen!
Na de herfstvakantie beginnen we met het thema ‘uitvinden’. Samen
met de kleuters van groep 1 en 2 zullen we 3 weken aan dit thema gaan
werken.
Na het thema ‘uitvinden’ zullen wij gaan starten met het thema
‘Sinterklaas’. Sinterklaas is dan inmiddels weer in het land en we gaan er
met de kinderen weer een gezellig feest van maken!
Kinderboekenweek
Wat hebben we een leuke Kinderboekenweek achter de rug. Mohammed en Marika zijn als
winnaars uit de bus gekomen voor de gouden en zilveren pen. Gefeliciteerd!
Je kunt een terugblik zien in het filmpje op onze Facebookpagina.
https://nl-nl.facebook.com/franckvanborssele/
Gezellige griezelactiviteit
De leerlingenraad organiseert op vrijdag 5 november een gezellige griezelactiviteit. De
kinderen mogen, als ze dat willen, verkleed naar school komen.
Boomfeestdag
Op woensdag 10 november is groep 1-8 uitgenodigd om te komen helpen met het planten
van bomen op het perceel van Natuurmonumenten (ter hoogte van de tolpoort van de
Westerscheldetunnel). Daar doen we natuurlijk graag aan mee. We krijgen ook nog een boom
om op ons eigen plein te planten!
Iedereen neemt die dag laarzen mee en doet oude kleren aan zodat we goed mee kunnen
helpen met het planten. De juffen zullen met de kinderen naar de
locatie rijden.
Bomen planten op het plein
Nog meer bomen…..
De OKC raad heeft 6 bomen/struiken geregeld om ons plein
groener te maken. Wat een super mooi initiatief is dat! Op
zaterdag 18 december willen ze deze bomen gaan planten en
kunnen daar natuurlijk hulp bij gebruiken. Wie helpt mee?
Opgeven kan bij een van de juffen.

Luizenpluizen
Tijdens de hercontrole zijn er geen nieuwe luizen aangetroffen. We zijn dus weer luizenvrij!
We zijn op zoek naar 2 ouders die na elke vakantie, op dinsdag of woensdag, de kinderen
willen controleren op luizen. Wie komt helpen? We horen het graag.
Mediawijsheid
De kinderen uit de bovenbouw doen weer mee met de
week van de mediawijsheid. De Week van de
Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) heeft dit jaar als
thema: Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij
wat we écht belangrijk vinden in de online wereld.
Portfolio
Eind november krijgen de kinderen van groep 1-8 hun portfolio mee naar huis. Je kunt daarin
hun ingevulde ‘kijk op mezelf’ kaart zien en wat werk waar ze trots op zijn. In week 48 volgen
dan de ouder-kindgesprekken.
GVO les van juf Tina
Heeft jouw naam een betekenis? En past die betekenis bij jou? In het verhaal hoorden we de
betekenis van Mozes z’n naam, ook zagen we veel verschillende namen van God en Allah.
Hierbij gingen we met Mozes mee op reis, naar de Farao en Egypte uit. We puzzelden,
knutselden, keken filmpjes, en praatte over de onderwerpen.
Na de herfstvakantie gaan we nog 3 lessen verder, maar eind november zullen we dan alweer
aan Advent starten – de gezellige periode voor Kerstmis.
Foto’s van onze kijktafel staan op: padlet.com/juftina
Jarigen
We feliciteren alle jarigen van november met hun verjaardag!

