Nieuwsbrief 6: 19 oktober 2017

Data om te onthouden:
Vrijdag 20 oktober: studiedag, de kinderen zijn vrij
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober: herfstvakantie
Week van 30 oktober t/m 3 november: evt. oudergesprekken van ZIEN!
Informatie van directeur Jannie Baron:
In januari gaan wij starten met een tweede kleutergroep. Om goed in te schatten om
hoeveel kleuters het gaat, verzoeken wij u vriendelijk om uw kleuter aan te melden als hij/zij
in 2018 of 2019 4 jaar wordt.
In verband met de prognose is het belangrijk om te weten op hoeveel kleuters wij moeten
rekenen.
Als u mensen kent die hun kind willen inschrijven op de Sint Josephschool, zou u dan zo
vriendelijk willen zijn om hen naar ons te verwijzen?
Jannie is aanwezig:
maandagochtend 30 oktober
dinsdag 31 oktober
woensdag 1 november bij de start
donderdag 2 november
vrijdagochtend 3 november
Nieuws uit groep 1/2: De letterkast.
De kinderen hebben de afgelopen tijd wel hele
bijzondere voorwerpen meegenomen voor de
lettertafel. Welk voorwerp begint met de klank
g? Het was moeilijk, maar..... er werden slimme
vragen gesteld en het is geraden! Leuk om te
zien, dat er zoveel spullen zijn meegenomen
met deze beginklank. De kinderen zijn heel
betrokken.
Nieuws uit groep 8: Stukje in de krant:
Dinsdag 17 oktober stond in het stadnieuws het onderstaande stukje.
(Helaas stond de naam ‘St. Josephschool’ verkeerd geschreven. )
De leerlingen in groep 8 zijn nog druk bezig met hun tekening van het duurzame huis.

Onderzoeken tijdens de Kinderboekenweek:
De leerlingen in groep 8 kregen bij de start van de
Kinderboekenweek een opdracht die zij in tweetallen moesten
onderzoeken.
Natuurlijk in het thema van de Kinderboekenweek; Gruwelijk
eng.
De verschillende onderzoeken waren; hoe kun je brandnetels
plukken zonder jeuk te krijgen en daar brandnetelsoep van
maken, waar zijn kinderen (en juffen) het bangst voor, wat is
enger; vampiers of spoken, bedenk een monster, waarom vinden mensen bacteriën en
schimmels eng? Hoe laat je mensen schrikken? En maak je eigen toverstaf en spreuken.
De tweetallen zijn fanatiek aan de slag gegaan met
deze opdracht.
Er werd gewerkt aan: informatie opzoeken, mensen
ondervragen, een filmpje, presentaties, toverstokken,
een wedstrijdje en een brandnetelsoep recept.
De leerlingen hebben hun onderzoek voor de klas
gepresenteerd en er werd zelfs brandnetelsoep
geproefd. Doel van deze opdracht was onderzoekend
leren, samenwerken en presenteren.
Hierin zijn de leerlingen zeker geslaagd.
Hoofdluis
Afgelopen maandag hebben wij groep 5/6 weer gecontroleerd op aanwezigheid van neten
en hoofdluis.
Er is gebleken dat in groep 5/6 nog neten aanwezig zijn.
De betreffende ouder is inmiddels geïnformeerd.
Maandag 30 oktober (na de herfstvakantie) controleren wij weer de gehele school.
Graag geen ingevlochten haren deze ochtend.

Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis Karin Zuurbier (telnr. 0654977507).
Met vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis
Van de leerlingenraad:
Op maandag 2 oktober 2017 heeft de leerlingenraad de eerste
vergadering gehad. Wij zullen ons eerst aan u voorstellen;

Bas,
Sjeel (voorzitter)
Demi,
Jip, (vice voorzitter )
Anouk,
Floor,
Jesse,
Dirk en Amber

Er zijn al een aantal ideeën op tafel gekomen.; o.a. meer uitdaging in
de tekenlessen, meer lezen in de klas . De leerlingenraad gaat ook het
carnaval organiseren en denkt mee over het mooier maken van het
schoolplein en nieuwe speeltoestellen.
De volgende vergadering is op 30 okt. a.s.

Instrumenten uitproberen in de cursus
Instrumentenproeverij bij Cool kunst en cultuur
Muziek maken is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van jonge hersenen.
Sommige onderzoeken tonen zelfs aan dat het de schoolprestaties kan verbeteren. De

keuze om op muziekles te gaan is dus een investering voor de rest van je leven!
Instrumentenproeverij (8 t/m 11 jaar)
Maar wordt het saxofoon, gitaar of keyboard? In de
Instrumentenproeverij voor kinderen van 8 t/m 11 jaar
schotelt Cool kunst en cultuur een muzikaal menu voor
om te proeven van diverse instrumenten (7 lessen van 60
minuten). Op de instrumenten die naar meer smaken
volgen de kinderen vervolgens nog een aantal
verdiepende lessen (12 lessen van 20 minuten). Als het
goed is weten zij daarna welk instrument het beste bij hen past en kunnen zij, wanneer zij
willen, verder met de reguliere muzieklessen.
Actie: schrijf je nu in en ontvang een vrijkaart voor de Top 200 live!
Op maandag 30 oktober start een nieuwe serie van de Instrumentenproeverij bij Cool kunst
en cultuur. Inschrijven kan via de website van Cool (www.coolkunstencultuur.nl) of via het
inschrijfformulier, te verkrijgen bij de servicebalie van Cool. Iedereen die zich nu inschrijft
ontvangt een vrijkaart voor de Top 2000 live op vrijdag 8 december. Dan bent u ook een
avond muzikaal onder de pannen!

Kuzuia organiseert:
Een interactieve bijeenkomst voor kids in de herfstvakantie!




Luisteren, voelen en kijken naar geluid
Op reis met een kinderklankreis thema ‘Herfst’
Spelen met klank en klankschalen

Kuzuia organiseert de bijeenkomst twee keer namelijk:
Woensdag 25 oktober van 10.00-11.30
Donderdag 26 oktober van 10.00-11.30
Kosten: 12,50 per kind
Bel of whatsapp 06-46496038
Mail: info@kuzuia.nl
De bijeenkomsten vinden plaats op De Eg 2 in Heerhugowaard de Noord

