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INFO BETREFFENDE BEWEGINGONDERWIJS GR. 3 T/M 8
Tweemaal per week
wordt er aan de groepen
gymles gegeven.
Eén les per week staat
spel centraal en de
andere les de toestellen
(ringen, kasten,
wandrekken e.d.).
Op de maandagen worden de gymlessen verzorgd door een
vakdocent vanuit de gemeente Montferland, Lianne Vlug.
Tijdens de gymlessen dragen de jongens een sportbroek en een shirt.
De meisjes een sportbroek en shirt of gympakje.
Het gebruik van gymschoenen is niet verplicht maar wel wenselijk.
In de groepen 3 t/m 8 wordt er de mogelijkheid geboden om na het
gymmen te douchen.
In het kader van het aanleren van gezond gedrag vinden wij als school
dit een belangrijk uitgangspunt. Echter, het recht op lichamelijke
integriteit van de leerling is zo fundamenteel van aard dat naakt
douchen niet verplicht is. Het opfrissen met een washand na de gym
(bijv. Voeten,handen,gezicht en oksels) is wenselijk
Wij verzoeken u uw kind(eren) naast de gymkleding ook een washand/
handdoek mee te geven.
Zeker in de onderbouw kan het douchen tijdrovend zijn.
Dit gaat ten koste van de effectieve leertijd.
U kunt ons helpen door rekening te houden met de kleding die
gedragen wordt op de dagen dat de gymlessen gegeven worden.
Bij mooi weer kunnen leerkrachten er af en toe voor kiezen om het
bewegingsonderwijs buiten te laten plaatsvinden.
Er wordt dan gekozen voor een combinatie van geleid spel en vrij spel.
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VOORWOORD
De komende weken zal op school veel
aandacht besteed worden aan de
Kinderboekenweek.
Een goed moment om aandacht te
vragen voor het belang van lezen:
Al in de eerste levensjaren van je kind
wordt de basis gelegd voor lezen en
leesplezier.
Kinderen die van jongs af aan zijn
voorgelezen, zijn later (meer)
gemotiveerd om zelf te leren lezen.
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Bij het niet laten deelnemen van leerlingen aan de gymlessen,
verzoeken wij u dit vooraf aan de groepsleerkracht mede te delen.
Via de onderwijsinspectie is ons medegedeeld dat de school in het bezit
dient te zijn van een schriftelijke medische verklaring als leerlingen voor
een langere tijd niet aan de gymlessen mogen deelnemen.
Laat u ons ook even weten als uw kind niet mag douchen.
Wij hopen hiermee vragen of onduidelijkheden weg te hebben
genomen. Mochten er nog vragen zijn laat het ons weten.

Kinderboekenweek 2018

KINDERBOEKENWEEK 2018
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met als thema;
‘Vriendschap’. Het motto dit jaar is: ‘Kom erbij’.
Op school openen we de Kinderboekenweek met zijn allen op het plein.
Kinderen voor kinderen heeft een superleuk liedje gemaakt speciaal
voor de Kinderboekenweek. Daar zit ook een dansje bij. De kinderen
oefenen deze in de klas. Aansluitend komt Anke van Anke’s
poppentheater een voorstelling geven aan de hele school omtrent het
thema vriendschap.
Tijdens deze week zijn er vele activiteiten rondom dit thema. Kinderen
gaan met elkaar praten over boeken, er is een echte voorleeswedstrijd
voor de groepen 7 en 8, kinderen gaan knutselen, schrijfopdrachten. En
zo zijn er nog veel meer leuke activiteiten.
We starten de hele kinderboekenweek elke dag en in iedere klas met 15
minuten lezen. Kinderen mogen een boek meenemen van thuis en evt.
een kussentje. Ze mogen dan een plekje ergens in de school zoeken om
lekker te lezen. Donderdag 11 oktober houden we een
gezelschapsspelletjes middag. Kinderen mogen dan een spelletje
meenemen van thuis.

Kinderboeken over vriendschap
staan centraal in de
Kinderboekenweek 2018, die
loopt van woensdag 3 oktober tot
en met zondag 14 oktober 2018.
De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is
Jozua Douglas, bekend van
o.a. De gruwelijke generaal en De
ongelooflijke Ravi Ravioli.
Het motto bij het
thema Vriendschap is Kom erbij!

Dinsdagavond 9 oktober hebben we een inloopavond waar ook
speciale aandacht zal zijn voor de Kinderboekenweek. In de hal staat
een thematafel die je samen met de kinderen kunt bekijken. Kinderen
mogen ook van thuis dingen meenemen die op de thematafel passen.
Dit mag vanaf maandag 1 oktober. Graag voorzien van naam. Ook
kun je in de klassen zien wat we allemaal gedaan hebben.
De inloopavond zal zijn van 17.30-19.00. We hopen jullie allemaal te zien.
Even op een rijtje:
-

Kinderen mogen een boek en evt. kussentje meenemen van
thuis.
Donderdag 11 oktober mogen de kinderen ’s middags een spel
meenemen.
Kinderen mogen spullen van thuis meenemen voor de
thematafel in de hal.
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BOEKENPRET
Om de taalontwikkeling en het lezen te stimuleren krijgen de
kinderen van groep 1 en 2 in de Kinderboekenweek
"Boekenpret" mee naar huis.
Dit is een tas waarin een leesboek en een werkboekje zit en
tevens tips om hier samen met uw kind gezellig mee aan de
slag te gaan.
Kinderen houden van herhaling, dus lees het prentenboek
gerust meerdere keren voor.
Voer gesprekjes en stel vragen over het verhaal en werk
samen in het werkboekje.
In de week van 30 oktober zouden we graag het leesboekje
en het werkboekje weer op school terug zien, zodat het
leesboek retour kan naar de bibliotheek en wij samen met uw kind het werkboekje kunnen bespreken.
Veel leesplezier gewenst!

PRINSENPRESENTATIE
Vrijdag 12 oktober vindt op school de Prinsenpresentatie plaats.
Dan zal door middel van een loting bekend worden gemaakt wie komend jaar de
nieuwe (jeugd-)prins of prinses zal zijn van het Wiesneuzenfort.
Ouders zijn van harte uitgenodigd om de loting bij te wonen.
Deze zal starten om 14.19 uur.

THEMA’S IN DE GROEPEN 1-2

WEEK

THEMA

LETTER

B
boek

1 t/m 12 okt.

H
herfst

15 t/m 19 okt.

OPEN REPETITIE BLAZERSKLAS
Woensdag 17 oktober vindt een open repetitie plaats van de blazersklassen, die bestaan
uit de groepen 5-6 en 7. Ouders kunnen dan een muziekles van de kinderen bijwonen.
Deze worden gegeven in het Kelrehuus.
Tijden: Groep 5-6: 10.50 – 11.35 ; Groep 7: 11.35 – 12.20
Schoolstraat 2, 7035 AR Kilder (0314-681943)
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BERICHT VANUIT BSO K IKKERSPRONG
Hallo allemaal,
De afgelopen weken zijn we druk geweest met het thema
middeleeuwen!
Waar denken we aan bij het woord middeleeuwen?
De kinderen hebben eerst een ‘woordspin’ gemaakt.
We dachten aan prinsessen, ridders, schilden, heksen, kastelen enz.
Daarna zijn we natuurlijk aan de slag gegaan. Er zijn prachtige
schilden gemaakt door de kinderen! En dat zonder voorbeelden. Er
is gespeeld met een houten kasteel op de groep. En met een beetje fantasie werd er van alles bij gebouwd
met lego en dieren. Ook zijn er toverstokjes gemaakt en prinsessen getekend.
We hadden ook geluk, want er waren weer een aantal verjaardagen de
afgelopen weken. Er zijn weer lekkere en gezonde traktaties gemaakt.
Appelflappen, worstenbroodjes, pizza en een fruitpizza.
De komende weken gaan we aan de slag met een nieuw thema: buitengewoon gekriebel (dier en natuur). Rinke heeft deze week een aquarium
meegenomen om een slakkenbak te maken. Om een slakkenbak te maken
hadden we nodig: zand, hout en bladeren. De slakkenbak moeten we wel
vochtig houden, want anders drogen de slakken uit. Daarna hebben we slakken gezocht. Dit moest
natuurlijk wel voorzichtig, we mogen ze alleen vastpakken aan het huisje, maar ook niet te hard knijpen!
We moeten de slakkenbak dagelijks besproeien met water en dat is het leukste, want dan worden ze actief
en kunnen we ze bestuderen. We geven ze sla, groente of fruit en over een paar dagen laten we ze
natuurlijk weer vrij in de natuur!
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