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Uit de school
Ouder-app
Als school hebben we ervoor gekozen om de app ‘Social Schools’ in te gaan zetten voor de
communicatie met u als ouders. Deze app biedt de mogelijkheid om op schoolniveau en op
groepsniveau foto’s en berichten aan u te sturen. Wij als team, maar bijvoorbeeld ook de OV kunnen
via de app eenvoudig aan u vragen wanneer u kunt helpen bij een activiteit, waarop u met één druk
op de knop kunt reageren en de oudergesprekken kunnen in de toekomst via de app worden gepland.
Op dit moment zijn we de voorbereidingen aan het treffen met de leverancier voor de inrichting. Op
de studiedag van 16 november krijgt het team informatie hoe de app te gebruiken en maken we
verdere afspraken met elkaar wat via deze weg te communiceren. Eind november heeft u allemaal
een mail ontvangen met een link waarmee u de app kunt activeren. Het streven is dat in december
alle ouders toegang hebben tot de app, zodat we deze vanaf januari volwaardig in gebruik kunnen
nemen.
Wij denken dat we met behulp van deze ouderapp u nog beter kunnen betrekken bij het onderwijs
aan uw kind.
Agenda
11 oktober:
11 oktober, 8.30 uur:
13 oktober:
13 oktober:
16 t/m 20 oktober:

Griezelige kapsels dag
Jaarvergadering OV
Michieldag
Groep 5 t/m 8 Continurooster
Herfstvakantie

Kinderboekenweek
Op woensdag 11 oktober sluiten we af met een speciale dag, namelijk de Griezelige kapsels-dag. We
hopen dat iedereen die dag met een origineel griezelig kapsel naar school komt. Er zijn zelfs prijzen te
winnen per klas. We sluiten gezamenlijk af en belonen de winnaars dan met een prijs!
Mocht u in de kinderboekenweek een kinderboek willen kopen dan kunt u onze school bij de
Readshop op Castellum helpen met boeken verdienen. In de kinderboekenweek kunt u het bonnetje
van een gekocht kinderboek (bij de Readshop) daar inleveren op naam van de St. Michiel. Aan het
einde van de kinderboekenweek worden de bonnetjes bij elkaar opgeteld en krijgen wij als school een
bepaald percentage waarvan wij kinderboeken mogen aanschaffen. Alvast heel erg bedankt.
Facultatieve demonstratieavond Ouderportaal
Vorige week hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging ontvangen voor het ouderportaal. Op
donderdag 12 oktober a.s. van 19.30 – 20.30 uur organiseren we een demonstratieavond waarop we
het Ouderportaal zullen demonstreren en er gebruikersvragen gesteld kunnen worden. Indien u bij
deze avond aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden bij Marjolein (marjolein@stmichiel.nl).
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
In groep rood was maandag voor het eerst juf Elja in de groep. Zij komt bij ons stage lopen. Ze zal er
iedere maandag tot en met januari zijn.
Wat was het een dierenbende woensdag in de klassen. Alle kinderen hadden een dierenknuffel bij zich
die de hele dag aan alles heeft meegedaan: de inloop, de opening van de kinderboekenweek, buiten

spelen, eten en drinken (ja, ze mochten allemaal een hapje van het lekker fruit van hun ‘baasje’),
werken en de kring. In groep blauw werd dierendag afgesloten met een spontaan bezoek van het
puppie van Niels, Dana. De kinderen die wilden mochten Dana aaien en zelfs even een stukje met haar
lopen. Ook hadden de kinderen veel vragen.
Komende week gaan we alweer de laatste week in van de Gruffalo, maar besteden we ook aandacht
aan de Kinderboekenweek en bereiden we ons voor op de Michieldag.
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie
Groep 3 heeft deze week bussommen geleerd en het busspel gespeeld. Kern 2 van lezen is afgesloten
en wat gaat het lezen al goed! Leuk om te zien dat alle kinderen het ook leuk vinden om te lezen. In
groep 4 werken we veel met getallenlijnen en maken hier sprongen van 10, grote huppen en hupjes
van 1. Maar nu beginnen we niet meer bij 0 maar bij bijv. 16 en springen dan naar het geheime getal
39 etc. We springen vooruit en achteruit. Oef… dat is best moeilijk dus we gaan dit nog heel vaak
doen. Bij spelling hebben we nu ook het plankwoord geleerd en alle kinderen doen steeds supergoed
mee met de les. We kregen een groot compliment toen er 2 extra juffen bij ons kwamen kijken in
groep 4. Woensdagochtend was het heel druk in de groep. 33 kinderen en 33 knuffels (en wat extra)
geeft heel veel gezelligheid. We hebben in groepjes gepraat over de knuffels, we deden de stopdans,
luisterden naar een verhaal van meester van Pier, de knuffels keken mee bij de opening van de
kinderboekenweek en gingen zelfs mee buitenspelen. Ons voorleesboek Weerwolvenbos is bijna uit
maar bij de opening van de kinderboekenweek kregen we een hele stapel spannende en mooie
boeken en daar zijn we erg blij mee!
Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
Wat een leuke opening van de kinderboekenweek hebben we woensdag gehad. We begonnen in de
klas met een reactiespel over griezelen. Tijdens de taalles schreven we een spannend begin van een
verhaal en we zijn in groepjes begonnen aan het knutselen van een groot monster!
Komende week staan er nog lessen gepland die gekoppeld zijn aan griezelige boeken, bereiden we ons
voor op de Michieldag en komt er een andere juf bij ons voorlezen!
Daarnaast nog de toets van Naut en de rekentoets van blok 2, waarin spiegelen, +, - en x centraal
staan.
Groep 6: juf Josien en juf Jantine
Afgelopen dinsdag was juf Marjolein voor het eerst in de klas. Zij komt het aankomende half jaar stage
bij ons lopen. Ook kwam er iemand bij ons in de klas kijken naar spelling. Ze vond, dat de kinderen al
heel veel categorieën van spelling uit hun hoofd kenden.
Vandaag zijn we bezig geweest met een heel groot monster te maken. Tijdens het knutselen leken
sommigen van ons zelf ook wel een beetje op monsters, die zaten onder de lijm  De één vond dat
fijner dat de anderrrr……
Met rekenen gaan we volgende week aan de slag met klokkijken en Romeinse cijfers en gaan we
verder met het optellen van twee geldbedragen.
De toets van Naut is pas de donderdag na de vakantie!

