Nummer 6 /datum: 9-10-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
9 oktober 2020: studiedag (alle kinderen zijn vrij!)
10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020: herfstvakantie
20 oktober 2020: strandexcursie groep 7
21 oktober 2020: uitstapje ‘Groene grazers’ groep 5
29 oktober 2020: MR vergadering
Vanuit de directie:
De Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: ‘En
toen…’

Wij wensen alle kinderen ook na de
Kinderboekenweek heel veel leesplezier!
Leerling-mediatoren Vreedzame School.
De volgende kinderen uit groep 7 hebben de training
leerlingmediator vanuit de Vreedzame school met
succes gevolgd:
- Macy Duivis
- Roos Wellema
- Tess Hoogreef
- Pim Sintenie

Lodewijck de 84e met Marie-Antoinette de 1e en de 2e Wij wensen alle leerlingmediatoren uit groep 7 en 8
heel veel succes bij de ondersteuning van het
Woensdag 30 september was de opening van de
oplossen van ‘conflicten’.
Kinderboekenweek.
Twee bijzondere personen van vroeger zijn langs alle Leren programmeren
groepen gegaan. Kinderen van groep 5 t/m 8 kregen Leren programmeren gebeurt bij ons op school
de opdracht om een verhaal te schrijven en daarbij
spelenderwijs o.a. met behulp van Beebots. Op een
een illustratie te tekenen. Kinderen uit de groepen 1 lettermat kunnen bijvoorbeeld kinderen van groep 3
t/m 4 kregen de opdracht om een tekening te maken de Beebot zo programmeren dat er een woord uit
bij een mooi verhaal.
ontstaat, of kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen
Op woensdag 7 oktober zijn er diverse gouden griffels hun topografie spelenderwijs oefenen door elkaar
en gouden penselen uitgereikt aan de winnaars die
steeds moeilijkere opdrachten te geven: reis van
een prachtige tekening hebben gemaakt of hun
Amsterdam, naar Madrid en eindig in Moskou, zou
verhaal hebben voorgedragen.
een mooie opdracht zijn. De kinderen programmeren
de Beebot en de Beebot loopt de geprogrammeerde
route. Ook de kinderen uit de groepen 1 en 2 leren
spelenderwijs programmeren en geven de Beebot
bijvoorbeeld de opdracht om op de boerderijkaart
van de boerderij naar de stal te gaan. Momenteel
geven de kinderen uit groep 8 hun ervaring door aan
de kinderen van groep 7, groep 6 enz. Zo leren de
kinderen van en met elkaar, doen ze
toekomstgerichte ervaringen op en geven de
kinderen spelenderwijs mooie 21e- eeuwse
Het is altijd fijn om een kinderboek te lezen en de
vaardigheden aan elkaar door!
illustraties zijn ook vaak prachtig om naar te kijken.

‘Topondernemers’: maak een vulkaan en laat deze
tot uitbarsting komen
De afgelopen periode hebben de kinderen uit de
groepen 7 en 8 gewerkt aan het thema ‘vulkanisme’.
De eerste weken waren gericht op het kennis
vergaren: wat is lava, magma, of asregen? Waar
liggen de bekendste vulkanen? Hoe ontstaat een
vulkaan? De laatste weken maakten de kinderen in
groepjes een eigen vulkaan en lieten ze deze tot
uitbarsting komen op het schoolplein. Een mooi
thema gericht op kennis en vaardigheden! Het
uitbarsten van de vulkaan blijft een bijzonder
moment om nooit meer te vergeten!

Volleybal en korfbal afgelast
Er waren veel sportieve leerlingen van onze school
die mee wilden doen aan het volleybal- en
korfbaltoernooi in de herfstvakantie. Helaas zijn de
toernooien afgelast i.v.m de aangescherpte regels
t.a.v het Coronabeleid. We vinden het jammer voor
onze leerlingen, maar we respecteren de keus die
gemaakt is.
HVO
De lessen HVO in groep 6, 7 en 8 stonden de
afgelopen weken in het teken van kennismaken met
de nieuwe HVO docent Jacqui en het besteden van
aandacht aan ieders kwaliteiten.
Met behulp van kaartjes hebben we nagedacht over
welke kwaliteiten bij ons zelf horen. Ook hebben we
ontdekt welke eigenschappen overeenkomen met
andere kinderen uit de klas. Het thema van de Week
Tegen Pesten was “Samen Sterk” en hebben we in
groepjes besproken, welke kwaliteiten belangrijk zijn
om te zorgen voor een fijne groep. Kwaliteiten die

het vaakst genoemd werden, zijn: aardig, eerlijk,
behulpzaam, gezellig en humor. We hebben ook
bedacht welk gedrag bij deze eigenschappen hoort.
Want wat is dat dan precies, “aardig” of ‘gezellig”
zijn? De laatste les voor de herfstvakantie hebben we
één van de varianten van de Marshmallow Challenge
gedaan. De opdracht was om - in een groepje van
drie of vier kinderen - een zo hoog mogelijke toren te
bouwen en aan het hoogste punt een marshmallow
te bevestigen. De materialen en de tijd waren echter
beperkt; met behulp van 20 staafjes ongekookte
spaghetti, 1 meter touw, 1 meter tape en één schaar
per groepje moest de toren worden gebouwd in 18
minuten. Dat bleek een stuk lastiger dan we van
tevoren dachten, helemaal toen de marshmallow
werd vastgemaakt! Wat we na afloop vooral hebben
besproken, is wat er goed ging, wat we een volgende
keer anders zouden doen en welke kwaliteiten bij het
uitvoeren van de opdracht belangrijk waren. We
ontdekten dat voor een goede samenwerking de
volgende dingen vooral hielpen: duidelijk vertellen
wat jou een goed idee lijkt, ook luisteren naar de
ideeën van een ander én dat iedereen van het
groepje mee doet met het bouwen van de toren. Na
de herfstvakantie gaan we weer verder met
ontdekken!

Topondernemers en voorstelling Geld groep 5
De leerlingen hebben de afgelopen weken
kennisgemaakt met Topondernemers. Dit was best
pittig voor hen: hoe werk je samen? Hoe vind je de
informatie voor de onderzoeksvragen? Hoe zet je dit
op papier? Na een aantal weken over de
onderwerpen ‘Watersnoodramp, de sluizen, donder
en bliksem’ gewerkt te hebben, ging het steeds beter
om de antwoorden te vinden. Juliette heeft er het
volgende over geschreven:
Topondernemers is heel leerzaam. Je leert
bijvoorbeeld over de Watersnoodramp, de sluizen, en
donder en bliksem. Soms doe je dingen in tweetallen.
Echt leuk! Wij maakten een soort werkstuk over de
sluizen en een vriendin van juf Mariëtte kwam

vertellen over de donder en bliksem. Aan het eind was
er een quiz! De jongens tegen en meisjes! En de
meisjes wonnen een mooie bliksembeker! Ik heb er
veel van geleerd zoals dingen op internet opzoeken en
het opschrijven.

het beleid vanuit Partou om gezonde voeding te
stimuleren en daar past water drinken mooi bij in
plaats van andere gezoete pakjes drinken.
Dus drink water en eet gezond, dat is goed voor alle
kinderen!
Aanmelden

Ook hebben de groepen 5 en 6 een voorstelling over
geld gehad. Hier heeft Bas uit groep 5 een stukje over
geschreven: Geld besparen.
Geld sparen is slim, maar wel een beetje moeilijk. Dat
laten ze zien in de voorstelling die heet ‘Geld’.
Spikey heeft 100 euro verdiend en geeft het meteen
uit. Hoezo? Hij wil geen geld sparen. Maar zijn vriend
Mikey zegt dat hij moet sparen. Maar hij luistert niet.
Spikey doet wat hij zelf wil. Hij blijft geld uitgeven tot
hij min 10 op zijn rekening heeft staan. Nu heeft hij
een grote schuld en hij leent 10 euro van de
Moneyman. Maar hij moet het over 10 jaar
terugbetalen, 1 euro per maand! Dat is in totaal 120
euro. Gelukkig heeft zijn vriend 10 euro voor hem.
Maar hij moet er wel een dansje voor doen en dat
was heeeeel erg grappig!! En toen was er op het
nieuws dat de Moneyman niet te vertrouwen was.
Maar dat wisten ze natuurlijk al.

incidenteel gebruik TSO!
Komt uw kind incidenteel naar de TSO? Via
www.partou.nl/tso schaft u vóóraf een strippenkaart
aan. U ontvangt bij elke strippenkaart een
incassomachtiging welke u dient te ondertekenen.
Via deze link kunt u ook vaste dagen aanvragen.
Laat ons weten welke incidentele dag uw kind komt.
Dit kan op 06-21154817 en via
tsobosbeekschool@partou.nl
Met vriendelijke groet,
Maaike Lourenburg – Slier
Vestigingsmanager
Partou kinderopvang | M 06 83011624| E
maaike.slier@partou.nl

Nieuws vanuit de OR: ouderbijdrage
Beste ouders,
De OR wil graag voor 18 oktober de gevraagde
oudergelden ontvangen hebben, om de komende
feesten (Sint en Kerst) financieel te kunnen
organiseren. U heeft eind september allemaal een
brief ontvangen met daarop de gevraagde financiële
Nieuws op het gebied van de TSO:
bijdrage. Dit bedrag is voor dit schooljaar anders dan
Beste ouders,
de afgelopen jaren! Wilt u svp goed kijken welk
In de vorige Nieuwsbrief heeft u vanuit de TSO
bedrag u moet overmaken (we krijgen een aantal
informatie kunnen lezen over gezonde voeding
betalingen binnen van ouders die teveel betalen en
tijdens de TSO. Overblijven is een feestje, maar dat
dan moeten wij weer terugstorten) en graag ook een
moet niet gepaard gaan met chips of een donut als
betaling per gezin. Dank u wel voor uw medewerking!
‘lunch’! Als school vinden wij het belangrijk dat alle
Met vriendelijke groet, Jennifer Wise
ouders vanuit hun persoonlijke verantwoordelijkheid (penningmeester van de OR)
rekening houden met gezonde voeding en gezond
drinken. Als school sluiten we dan ook keurig aan bij

Nieuw lid kascommissie gevraagd!
De financiële kascommissie bekijkt jaarlijks de
inkomsten en uitgaven van de oudergelden in
samenwerking met de penningmeester van de OR. De
kascommissie is op zoek naar een nieuw lid. Heeft u
een financiële achtergrond en wilt u onze
kascommissie versterken, graag uw reactie naar
jen.wise@quicknet.nl
Typcursus LOIKidzz: Scholenregeling verlengd naar
31 oktober

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
maandag 16 november 2020
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

U kunt zich nog aanmelden voorde typcursus van LOI
Kidzz tot 31 oktober. De ouders krijgen dan nog
steeds de korting en de school ontvangt € 10,- per
ingeschreven leerling.
Activiteiten herfstvakantie:

Doemiddag techniek
Op woensdag 21 oktober van 14.30 tot 17.00 uur
wordt bij het Technisch College een techniekles
gegeven waarbij de deelnemers zelf veel praktische
opdrachten kunnen doen. Belangstellenden kunnen
zich telefonisch opgeven via 0255-546900.

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 30-10-2020
Wij wensen alle kinderen en ouders een
fijne herfstvakantie!

