
 

 

 

 

Agenda  
• vrij 20 okt:   Groep 7 en 7/8 PET-event in Alkmaar vertrek 08:25 

• ma 23 t/m vrij 27 okt: Herfstvakantie 

• di 31 okt:   Groep 8 naar Clusiuscollege 

• ma 30 okt:    Luizencontrole 

• do 9   nov: Lichtjesfeest op school 

• za 11 nov:   Sint-Maarten 

• di 14   nov: Studiemiddag gr. 1 t/m 8 alle kinderen ’s middags vrij! 

• woe 15 nov:   9:00-11:00: Open Dag (nieuwe ouders)   

• di 21 nov:   Meandernieuwtje 3   

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
In het begin van het schooljaar is er al veel gebeurd. Natuurlijk de feestweek ter 

ere van ons 25 jarigjubileum. Iets waar we met veel plezier op terug kijken. 

Afgelopen week hebben we op school aandacht besteed aan de 

Kinderboekenweek. Vooral in de onderbouw werd er veel gegriezeld in de klas. 

Ook werd er door de hele school veel tijd besteed aan lezen en voorlezen. Niet 

alleen door de leerkrachten, maar ook door de hogere groepen aan de lagere 

groepen. Door de hele school zaten kinderen in twee- of drietallen te lezen. 

Zowel de kinderen als de meesters en juffen genoten zichtbaar van dit 
leesfestijn.  

Helaas was er ook minder leuk nieuws. Juf Plona heeft een ongeluk gehad en is 

voor langere tijd afwezig. We wensen juf Plona dan ook heel veel beterschap en 

hopen dat ze snel weer opknapt. Gelukkig is juf Puck er om groep 5 op te 

vangen. We kennen juf Puck al een aantal jaren als moeder, maar dat ze ook juf 

was, wist nog niet iedereen. Hieronder zal ze zichzelf even voorstellen. 

Nog een paar dagen school en dan begint de herftvakantie. Lekker genieten 

allemaal! 

Met vriendelijke groeten,  

Marieke Grijpma 
 

Leren presenteren 
Dit schooljaar starten we met een nieuwe leerlijn: ‘leren presenteren’.  

Goed presenteren leer je door doen. De eerste keer dat alle ogen op je gericht 

zijn is dat best wel een beetje spannend, maar hoe vaker je het doet, hoe leuker 

het wordt. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd (vanaf groep 1/2) te 

starten met korte mondelinge presentaties. Te denken valt aan een koffer die 

samen met de ouders gevuld wordt en waar het kind in de klas iets over vertelt. 

Dit zal zich verder uitbreiden tot dat er in groep 8 een 

presentatie gegeven kan worden met behulp van ICT. 
Door een goede opbouw door de leerjaren heen en door 

kinderen tweemaal per jaar te laten presenteren, leren de 

kinderen alle skills die nodig zijn om een goede 

presentatie te geven.  
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Een belangrijk onderdeel van een goede presentatie is de voorbereiding. Wij 

vragen dan ook aan de ouders om hun kind te helpen voordat hij/zij een 

presentatie moet geven in de klas. Voor iedere presentatie krijgen de kinderen 

een uitlegblad mee, waarop alle informatie staat die u moet weten.  

 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, 

Ik ben Puck Boot, moeder van Jikke uit groep 7 en Bente uit groep 6. Ik heb 

jarenlang voor de klas gestaan in Amsterdam. Daar ben ik mee gestopt toen 

Jikke en Bente nog jong waren en we in Heiloo zijn komen wonen. Nu wilde ik de 

draad weer oppakken en hier in de buurt beginnen als inval-juf. 

Door het vervelende ongeluk van juf Plona ben ik de komende tijd op donderdag 

en vrijdag de 'vaste' juf van groep 5. Heb er ontzettend veel zin in! Superschool, 

fijne collega's en 'mijn' topkinderen van groep 5. 
 

Groep 1/2a 
Wat ziet het er nog steeds spannend uit in onze klas! Na Hennie de Heks hebben 

we het nu over Bang mannetje. Omdat de Kinderboekenweek over Griezelen 

ging, hebben we het dus nog steeds 

over enge dingen en daar horen de 

heksen, spinnen en spoken ook bij. En 

wij? Wij zijn helemaal niet bang. In de 

klas staat een Toverboom, deze boom 
zegt tegen Bang mannetje, en ook tegen 

ons, dat we niet bang hoeven te zijn. 

Aan de boom hebben we blaadjes 

gehangen waarop staat waar wij eerst 

bang voor waren en nu dus niet meer. 

Wij zijn eigenlijk best dapper. Omdat wij 

zo dapper zijn hebben we zelfs een "spookhuis" in de klas gemaakt en een 

schaduwhoek, daar gaan wij in staan en laten ons zelf of poppetjes, als een 

schimmenspel aan de klas zien.  

Op dierendag stond er opeens een verrassing in de klas. Er stond een kooitje met 

een cavia daarin op tafel. We noemen hem 
Flip en hij woont in de huishoek. Maar… we 

moeten er wel goed voor zorgen dat het 

kooitje goed dicht gaat anders loopt hij 

weg. En dat is dus gebeurd! Nu maar hopen 

dat we hem weer gauw terugvinden. Een 

dag later hadden we er nog een ander 

huisdier bij, n.l. een hondje die we Flap 

hebben genoemd. Na de herfstvakantie 

hebben wij onze voorstelling dan laten wij 

horen welke liedjes wij geleerd hebben de afgelopen weken. Op onze lettermuur 
hangen nu de letters: H van heks, G van griezelig, B van bang en D van dapper.  

We tellen tot 10 en weer terug en kunnen dat ook in stapjes van 2. 



  

 

Groep 1/2b 
Deze weken staan in het teken van de kinderboekenweek. 

We lezen extra veel voor en kijken extra vaak in allemaal 
leuke boeken! Het thema is ‘Griezelen’ en dat doen we ook 

een beetje in ‘Ons spannende hutje’ in de klas! 

Het is heel donker in het hutje en om het spannend te maken 

hebben we zaklantaarns om mee te schijnen. Zo lezen we 

ook boekjes in de hut. Komt u ook een keer kijken? 

We praten in de klas over Bang Mannetje die eigenlijk 

overal bang voor is maar van de Toverboom hoort dat 

dat helemaal niet hoeft en dan verandert in een Best 

Wel dapper Mannetje!  
We hebben veel geoefend met tellen en komen al 

héééél ver! We hebben zelfs gewonnen van de 
kookwekker. Hoe dat gaat? Vraag maar aan uw kind… 

Bang Mannetje heeft ook een prachtige broek met een 

bloemenpatroon. In de klas hebben we gekeken wie er 

ook een patroon heeft op zijn kleren én we hebben zelf 

patronen gestempeld. 

Natuurlijk praten we ook over spinnen, omdat Bang 

Mannetje dat een griezelig diertje vindt. En omdat 

spinnen acht poten hebben is de 8 het cijfer van de 

week! 

Op de schuifkast bij de ingang van de klas hangen 

vanaf nu een aantal gekleurde bladen. Hierop kunt 
u zien over welk thema we werken, wat we leren, 

welke letter we oefenen, of we een vraag hebben en 

wie er nieuw is in onze klas! 

 

Groep 3 
Wat wordt er hard gewerkt in groep 3. De kinderen hebben al best veel letters 

geleerd en wat zijn ze enthousiast! Iedere ochtend beginnen we met stillezen, 

sommige kinderen lezen al een echt boek, andere lezen woordjes die ze bij de 

plaatjes zien staan en weer andere kinderen gaan op zoek naar letters die ze al 
kennen. In het kader van de 

kinderboekenweek met als thema griezelen 

maakten we het stillezen een beetje 

spannend. Alle kinderen namen van thuis 

een kleedje en een zaklamp mee. De lichten 

in de klas gingen uit, kaarsje aan en dan .... 

onder je dekentje in het donker met je 

zaklamp boekjes lezen! Het was een groot 

succes, er werd goed gelezen en het was 

zelfs zo leuk dat ze het de volgende dag nog 
een keer wilden doen. Tuurlijk doen we dat, 

heerlijk toch! 



  

 

Groep 4 
Wat een leuke feestweek hebben we gehad! Maandag maakten de kinderen 

muziek: trommelen op rommel. Aan het einde van die dag gaven alle kinderen 
met elkaar een spetterend optreden. Wat klonk dit goed!  

Op dinsdag gingen we met de hele school 

naar de dierentuin in Amersfoort. De dag 

ervoor was er een jong olifantje geboren. 

Helaas konden we deze nog niet zien. 

Woensdag was de dag van spelletjes 

spelen. De kinderen namen zelf spelletjes 

mee van huis. Tussendoor konden ze 

over een aantal stormbanen klauteren die 

op het schoolplein stonden. Hier gingen 

de kinderen enthousiast overheen. 
Donderdag aan het einde van de middag 

was er een feestmarkt. Hier kon je allerlei 

leuke activiteiten doen en verschillende 

dingen eten, waaronder heerlijke en mooie taarten!  Vrijdag was de laatste dag 

van de feestweek en gingen de kinderen op vossenjacht. Gelukkig hebben de 

kinderen alle mooie vossen gevonden!  

Na deze feestweek moest er ook weer gewerkt worden en dat kunnen de 

kinderen goed. De AVI-toets is bij iedereen afgenomen. De kinderen waren erg 

benieuwd of ze in een hoger niveau mogen lezen.  

Sommige kinderen lezen in spannende boeken. Dit sloot goed aan bij het thema 

van de Kinderboekenweek, die dit jaar ging over griezelen (gruwelijk eng en 
spookie). De klas ziet er ook een beetje spookie uit met grote spinnen in webben 

en met spookhuizen. Als je langs onze klas loopt, zul je ons soms horen zingen 

"Wij zijn de Minimonsters.....". 

 

Groep 5 
Wat een weken. 

Eerst de FEESTweek, trommelen met de vuilnismannen, dierentuin in Amersfoort, 

fancy fair met heerlijke taarten, springen op de luchtkussens en racen op de 

stormbaan en als laatste de vossenjacht met daarna een heerlijke film met 
oliebollen.....pfff wat een feest was dat. 

Maar nu weer back to business. De eerste toets van geschiedenis hebben we 

achter de rug. En zijn weer begonnen met het herhalen van de tafels, en de 

nieuwe tafel 9 aangeleerd...echt een makkie! 

De rap met alle –au-woorden was erg leuk! Er hangen ook enge skeletten en 

monsters in de klas, kom gerust eens kijken. 

 

 
 

 

  



  

 

Groep 6 
Na een spetterende feestweek waar we allemaal ontzettend van genoten 

hebben, gingen we op naar het volgende feestje: de Kinderboekenweek! 
Michelle en Yenthe hebben hier iets over opgeschreven: 

De bieb 

“De kinderen van groep 6 gingen dinsdag 10 oktober naar de bieb toe, omdat het 

Kinderboekenweek was. De kinderen gingen opdrachten doen in de bieb. Over 

gruwelijk eng. Ze gingen ook nog een skelettendans doen. En er was een stukje 

van een film.” 

Voorlezen kleuters 

“De kinderen van groep 6 gingen dinsdag 10 oktober de kleuters voorlezen. De 

kinderen kregen allemaal 1 kind om voor te lezen. Na een paar verhaaltjes 

voorlezen terugbrengen naar de klas.” 

Ook zijn we iets meer te weten gekomen over scholen op Cuba. De opa en oma 
van Samantha waren over uit Cuba, en kwamen even bij ons in de klas. Met de 

hulp van Samantha’s moeder, die onze vragen vertaalde, weten we bijvoorbeeld 

dat Cubaanse kinderen veel langer per dag op school zitten, ze daar ook warm 

eten en dat de kinderen van 5 jaar in een bedje op school even slapen, omdat 

het een lange schooldag is. En sneeuw kennen ze niet. Leuk dat we op deze 

manier nu wat meer weten over Cuba!  

 
 

Groep 7 
Groep 7 gaat aanstaande vrijdag (samen met 7/8) naar het PET-event (Promotie 
Event Techniek en wetenschap) in Alkmaar. Daar gaan we anderhalf uur lang aan 

de gang met techniek. Dat is natuurlijk onwijs tof en we hebben er veel zin in! 

Daarna gaat groep 7 in het Heilooërbos een aantal spelen doen. Dat wordt 

natuurlijk ook heel tof. Misschien ten overvloede, maar de kinderen moeten 

vrijdag om 08.15 op school zijn, hun fiets mee hebben en ze lunchen allemaal in 

het bos. 

Maar we werken ook hard, waarbij ik even de procenten uitlicht. Vrijwel iedereen 

kan thuis namelijk laten zien hoe je het volgende uitrekent: Je hebt 12 snoepjes 

op van de 60. Hoeveel procent heb je dan op? Dat ging in de groep vlot en dat 

vond meester heel knap. 



  

 

 

Groep 8 
In groep 7/8 zijn we gestart met huiswerk, het huiswerk wordt thuis gemaakt en 
wordt op maandag- en donderdagochtend mee teruggenomen naar school. 

Vanavond, dinsdag 17 oktober is er een informatieavond voortgezet onderwijs op 

de Zuidwester, door de scholen uit Castricum.  

Vrijdag gaan we samen met groep 7 en 7/8 naar het PET-event in Alkmaar met 

de bus. De bus vertrekt om 8.25 uur bij school. U kunt bij onderstaande link 

kijken wat we daar kunnen verwachten, http://www.petevents.nl 

Maandag is de eerste presentatie gehouden van 'leren presenteren' over Johan 

Cruijff. Alle kinderen hebben hierover een brief gekregen met de datum en het 

stappenplan voor een goede presentatie. 

 
* * * 

 

Overige bijdragen 
 

Open middag KDV De Paradijsvogel en BSO Nijverheidsweg 

Op woensdag 1 november van 14.30-16.30 uur vieren kinderdagverblijf De 
Paradijsvogel en BSO Nijverheidsweg een feestje tijdens de open dag. In het 
voormalige pand van Pom Pom aan de Nijverheidsweg biedt Forte Kinderopvang 
sinds september kleurrijke kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar, waar een echt 
theater in gebouwd is. Ouders en kinderen kunnen tijdens de open middag op 

woensdag 1 november kennismaken met de kinderopvang en het binnenpodium zelf uitproberen! 
Daarnaast is er deze middag van alles te zien en te doen voor de kinderen. 
Ouders en kinderen zijn welkom op de open dag op woensdag 1 november van 14.30-16.30 uur aan de 
Nijverheidsweg 4 in Heiloo. Ouders die niet op de open dag kunnen zijn natuurlijk ook welkom op een 
ander tijdstip voor een rondleiding door beide vestigingen. Meer informatie 
via www.fortekinderopvang.nl of bel met 0251-658058. 

 

http://www.petevents.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/

