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Na volop genoten te hebben van een zonnige
herfstvakantie zijn we deze week met een vol
programma van start gegaan. Zo zijn er schoolfoto’s
gemaakt (wat hebben we
weer gelachen om de
grapjes van de fotograaf!), is
er enorm veel kleding
verzameld (maar liefst 665
kg oftewel €199,50) én
hebben we alle portfolio
gesprekken gevoerd.

Studiedag
Denken jullie nog aan de studiedag van maandag 5 november? Op deze dag zijn de kinderen vrij van school.
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie is eigenlijk een verzamelnaam voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek. Vanaf dit schooljaar bieden wij deze vakken in alle groepen geïntegreerd aan. We werken in
thema’s, waarbij ruimte is voor eigen onderzoek van de kinderen. De lesmaterialen die we hiervoor gebruiken
zijn Kleuterplein en Veilig Leren Lezen in groep 1-2-3 en Blink Wereld in groep 4 t/m 8.
Voorleeskampioen
Vrijdag 12 oktober werd de Kinderboekenweek afgesloten met de voorleeswedstrijd. De wedstrijd is bedoeld
om kinderen te motiveren tot lezen en hen enthousiast te maken voor kinder- en jeugdboeken. Anouk, Robin,
Rahel en Sjuul streden om de titel ‘Voorleeskampioen De Vonder’. Ze deden het alle 4 geweldig!
Na overleg was de jury eruit: Robin is onze nieuwe voorleeskampioen! Gefeliciteerd Robin! In het voorjaar
mag groep 7-8 naar de gemeentelijke voorleeswedstrijd.
We wensen Robin veel succes!
Teachers 4 Teachers
Samen met 38 enthousiaste onderwijsmensen mocht ik (juf Marcella) vanaf 26 september t/m 7 oktober op
reis naar Kenia. Wat een groot geluk! Vanaf het moment van aankomst tot vertrek heb ik (onder de vlag van
Teachers4Teachers) samen met Keniaanse en Nederlandse collega’s mijn bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van ieders professionaliteit. Dit, onder het motto: 'To meet, to connect, to learn'.
Allereerst door met een groep collega directeuren, tijdens workshopdagen, ervaringen uit te wisselen rondom
actief leren. Voortgezet door het afleggen van schoolbezoeken, waarbij het accent lag op coaching op de
werkplek. Een bijzonder mooie en indrukwekkende ervaring, waar ik met een grote glimlach aan terug denk!
Ook al leven we in een ander deel van de wereld, wat blijken we toch veel gemeenschappelijk te hebben!
Middels foto’s en filmpjes heb ik de kinderen op school verteld over mijn ervaringen in Kenia, heel veel goede
vragen beantwoord én hen verrast met een handgemaakt, Afrikaans stuk speelgoed. Wilt u meer weten over
mijn reis, loop gerust even binnen of vraag uw zoon/dochter om over Kenia te vertellen.
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De kracht van T4T is dat zij ieder jaar weer in Kenia terugkomt. Twee keer per jaar wordt er een reis van 12
dagen naar Kenia georganiseerd, waaraan collega’s van Lijn 83 deel mogen nemen: in het voorjaar twee
leerkrachten en in het najaar één directeur.
En bij de nieuwe voorjaarsreis in februari mag juf Monique (namens Lijn 83) mee!
We wensen juf Monique een geweldige tijd in Kenia toe!
Even voorstellen aan
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