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Agenda
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
Open Podium
Vrijdag 15 oktober
18 t/m 22 oktober
herfstvakantie

wk 40

Veegouders uit OB3
vrijdag 8 november

Week van de veilige school
Zoals we in de nieuwsbrief van vorige
week al schreven, staan deze week en
ook volgende week in het teken van de
‘Week van de veilige school’. Deze valt
samen met de landelijke ‘Week tegen
het pesten’. Belangrijke spreerpunten
binnen in ons onderwijs en waar wij met
regelmaat aandacht aan besteden; ook
buiten deze speciale weken om! Onze
intern begeleider, en onze interne
contactpersoon, Carolien de Vrieze,
bezoekt alle groepen om dit met de
leerlingen te bespreken. Carolien doet
dit nu met hulp van Frederique en Fenna.
Zij hebben vorig jaar een presentatie
gemaakt over pesten en daarom zijn zij
gevraagd of zij deze presentatie ook
wilden delen in alle groepen, rekening
houdend met de verschillende leeftijden.
Dat doen ze! Het maakt ook echt indruk
op alle kinderen dat deze presentatie
door 2 bovenbouwers zelf is gemaakt.
Een prachtige co-productie!
Door deze onderwerpen regelmatig te
bespreken en de 3 V’s en de 10 gouden
regels toe te passen, hebben we ook een
heel veilig klimaat op school. Dat willen
we graag zo houden!

Broertjes en zusjes
Wij vragen u
met enige
regelmaat om
jongere broertjes en zusjes
aan te melden.
Dit doen wij
omdat wij
genoodzaakt
zijn om met
wachtlijsten te werken. Uiteraard
krijgen broertjes en zusjes voorrang,
maar wij verzoeken u met klem dit echt
zo spoedig mogelijk te doen. Zo
voorkomen we teleurstellingen. Kortom:

zijn er jongere kinderen in het gezin die
u ook op onze school aan wilt melden,
doet u dit dan echt zo snel mogelijk.
Korfbaltoernooi
Afgelopen woensdag werd onze school
door maar liefst zes teams vertegenwoordigd bij het School Korfbaltoernooi
dat door KV Wageningen werd georganiseerd. Na de plensbuien eerder op de
dag, werden de wedstrijden gelukkig
daarna onder prima weersomstandigheden gespeeld. Het is een
superleuke en sportieve middag geweest.
Dank aan de ouders die hebben geholpen
met het begeleiden! Zonder uw hulp,
kunnen dit soort activiteiten niet
plaatsvinden.

Gevonden voorwerpen
Na vijf weken school hebben de manden
bij de ingang van de school zich alweer
gevuld met gevonden voorwerpen.
Volgende week zullen wij alle kleding en
andere spullen op het podium in de hal
leggen en er met de leerlingen een kijkje
gaan nemen. Hopelijk herkennen ze
voorwerpen die u als verloren had
beschouwd. Spullen die er na woensdag
nog liggen zullen wij naar de kringloop
brengen.

Dansles ‘Woeste Willem’
De leerlingen van de onderbouw sluiten
deze en volgende week een serie
danslessen af. De lessen waren gebaseerd
op het prentenboek ‘Woeste Willem’ en
werden door Suzanna aangeboden.
Suzanna is verbonden aan het
Kunstmenu. In het ouderportaal zullen
we binnenkort een kleine serie foto’s per
groep plaatsen. Op die manier kunt u er
ook van meegenieten.
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Van een tiendelige breuk naar een decimaal getal
door Ellen(BB1)
Daar zat ik dan in de klas
ik haalde het eten uit m’n tas.
En toen de juf aan het voorlezen was lette ik niet eens op
ik had wel iets belangrijkers aan mijn kop.
Hoe kreeg ik anders die moeilijke sommen opgelost?
De antwoorden kwamen niet zomaar via de post.
Van een tiendelige breuk naar een decimaal getal,
hoe ging dat ook alweer?
Ik weet het echt niet meer.
Toen ik ten einde raad
keek naar het doosje dat op de hoek van mijn tafels staat.
Kwam juf met de kruk in haar hand aanhollen
zo gaat het niet langer zei ze anders gaat
het in je hoofd tollen.
Ze gaf me gauw een lesje en zei: hoe minder nullen het
onderste getal heeft hoe minder nullen achter de
komma staan.
De juf pakte het decimale breukenbord erbij.
Ze vertelde verder dat het eerste getal
achter de komma 1/10 breuk
is en het tweede 1/100 en het derde 1/1000
en het vierde 1/10.000 enzovoort.
Sorry zei ze tegen het meisje dat naast mij zat,
ik hoop niet dat dit lesje je heeft gestoord.
Helemaal tevreden maakte ik de kaart af
ik stond helemaal paf.
Zo snel en makkelijk was het nog nooit gegaan.
Maar ik was vergeten na te kijken
dat zal de volgende dag wel blijken.
Zo zie je maar weer dat je jong bent om iets te leren
Maar voordat je om een lesje vraagt kan je het
ook nog meerdere keren zelf proberen.

(Hoe prachtig is dit…. )

