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Incident
Afgelopen woensdag is er een steekincident geweest in de wijk, waar ouders en kinderen van onze school bij
betrokken waren. Het is verschrikkelijk om te horen wat er gebeurd is, maar gelukkig is het goed afgelopen. De
kinderen die er getuigen van waren komen maandag weer op school en dan zullen we er aandacht aanbesteden
tijdens het kringgesprek, als de kinderen daar behoefte aanhebben. Daarnaast is slachtofferhulp ingezet voor deze
gezinnen. Het kan dus zijn dat uw kind thuis komt met dit verhaal en bent u op de hoogte. Als er bijzonderheden zijn
of u heeft zelf behoefte aan een gesprek kunt u bellen met de schoolverpleegkundige Ingrid Nootebos op nummer
06-51598558.

Schoolplein opknappen
Op zaterdag 23 september hebben we met een paar ouders heel hard gewerkt om het schoolplein op te knappen,
dank hiervoor, mede namens alle kinderen. De groep was te klein om alles af te krijgen. Er moet nog wat
schilderwerk gedaan worden. Zijn er nog een paar ouders die dit willen doen? U kunt zich melden bij Ingrid.

Kinderboekenweek:
We zijn gestart met het thema van de kinderboekenweek: Griezelen. De leerkrachten hebben een
klein toneelstukje gespeeld uit het prentenboek van de Gruffalo.
In de klassen wordt weer een voorleeswedstrijd georganiseerd en alle finalisten uit de groepen 4 t/m 8 kunnen dan
weer meedoen met de schoolwedstrijd. De winnaar daarvan kan misschien wel meedoen met de regionale wedstrijd!
Dit gaat wel in overleg met ouders, omdat de ouder meegaat naar die wedstrijd.
Op donderdag 19 oktober willen we het thema afsluiten met een boekenmarkt. Ieder kind die op een kleedje
zijn/haar boeken wil verkopen, kan zich opgeven bij de eigen leerkracht. In het speellokaal kunnen zij dan tussen
14.00 uur en 16.00 uur hun boeken/ strips verkopen of ruilen.
Er staat ook een echte boekenkraam van Boekhandel: Feijn uit Alkmaar. Zij verkopen leuke kinderboeken en deze
kunt u die middag ook kopen. We stimuleren kinderen om veel te lezen. Als kinderen veel lezen vergroot dit hun
woordenschat, algemene ontwikkeling, een betere concentratie, geeft rust en traint je geheugen. Komt U ook even
kijken?

Even een aantal data op een rijtje:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

Vrijdag
Maandag

4-10
5-10
6-10
10-10

voorlichtingsavond van het voortgezet onderwijs (gr 7 en 8)
school dicht ivm de staking basisonderwijs. U heeft hier al eerder informatie over gehad.
lampion optocht groepen 3 en 4. U heeft apart bericht gehad hierover.
inloop in de groepen 3 t/m 8. De leerkrachten geven een les uit de vreedzame school
waar u bij aanwezig kun zijn. Vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur. Er zijn 6 thema’s per jaar
die in alle groepen behandeld worden, gericht op sociale vaardigheden.
De inloop van de kleuters is elke woensdag. De school begint gewoon om 8.30 uur.
13-10
alle kinderen vrij ivm een studiedag van de leerkrachten.
23-10 / 27-10 Herfstvakantie.
Ingrid werkt na de herfstvakantie voor 1 keer van dinsdag t/m vrijdag.

Cultuurroute de Rekere2.0
Op 20 t/m 22 oktober wordt er door het buurtcentrum de Rekere2.0 een kunst en cultuurroute georganiseerd in de
wijk. Er zijn 14 kunstenaars benaderd om mee te doen en de scholen zijn ook gevraagd om samen met een
kunstenaar een mooi kunstwerk te maken. Dit vinden wij natuurlijk erg leuk! Samen met kunstenaar Bob Jansen gaan
we een mooi schilderij maken met het thema van de kinderboekenweek :” Griezelen”. Ons werk wordt tentoongesteld
op vrijdag 20 oktober tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de speelzaal van de school. De bewoners kunnen het dan
komen bewonderen. meer informatie komt ook in het wijkkrantje.

Stichting Centrum Jeugd en gezin nieuws:
Nieuwe contactpersonen vanuit Jeugd- en Gezinscoaches voor de Sociaal Medische Indicatie zijn Janne Dekker en
Marga Oldenburg, te bereiken via smi@alkmaar.nl
enkele agendapunten:
• Op 5 oktober van 19.30-21.30 uur verzorgt Bamber Delver de lezing ‘Pesten, wat kan je ertegen doen?’ in
bibliotheek Alkmaar Centrum.
• Op 11 oktober vindt de lezing ‘de Kracht van Positief Opvoeden’ plaats in wijkcentrum Overdie. De lezing is
bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen 0-12 jaar.
• Op 16 oktober vindt de conferentie ‘Noord-Holland Noord tegen Eenzaamheid’ plaats in wijkcentrum de
Oever. Er wordt aandacht besteed aan ouderen én jongeren die eenzaam zijn.
• Twee initiatieven voor gezinnen (met kinderen) die het financieel zwaar hebben, om rond de feestdagen wat
extra’s te kunnen besteden: ActiePepernoot en de Linda Foundation
• Op 24 november vindt de workshop ‘Een goed slaappatroon ontwikkelen’ plaats, voor ouders/verzorgers van
kinderen tot 12 jaar.

Nieuws uit groep 1/2 A
Het was even wennen zo weer op school na 6 lange weken vakantie. Maar de kinderen wisten nog heel veel van vorig
jaar en doen het erg goed in de klas!
Wij zijn nu begonnen met het Kinderboekenweek thema ‘Gruwelijk Eng’. In de klas hebben wij het vooral over heksen
en toveren. Bij de opening van het thema deden de juffen in de gymzaal met alle groepen een toneelstukje van het
boek ‘de Gruffalo’. Dat vonden de kinderen erg leuk! In de klas hebben wij een echte heksenhoek. Hier kun je je als
heks verkleden en echte heksensoep maken. Het toverboek ligt er ook bij om het recept en de ingrediënten op te
schrijven. Ook zijn de kinderen druk bezig met mooie heksen knutselen. Daarnaast hebben wij nog vele leuke en
spannende prentenboeken die we in de klas gaan lezen!
De Kinderboekenweek sluiten wij op school af met een boekenmarkt! De kinderen mogen zelf boeken verkopen of
kopen.
De kinderen die in de vakantie 4 jaar zijn geworden: Iris, Lex, Frederique en Bentley. Ze zitten nu echt bij ons in de
klas. Fijn dat jullie er zijn!
Groetjes van groep 1/2A

Nieuws uit groep 1/2 B
Wat vliegt de tijd toch! Zijn we alweer vier weken gestart met een gezellige groep. Het was even wennen met twee
andere juffen en een andere groep samenstelling. Na het wennen aan elkaar en de klas, zijn we aan het werk gegaan
met het kleine en korte thema dit ben ik. Hierbij hebben we gewerkt over de familie en werden er leuke familiefoto’s
meegenomen. De kinderen hebben zichzelf getekend, liedjes gezongen over het lichaam en gekeken op welk
huisnummer iedereen woont. Maar we hebben ook al de verjaardag hoeden en een verjaardagskalender gemaakt.
Deze week zijn we gestart met het Kinderboekenweek thema: Gruwelijk eng!! In de klas is een heksensoep hoek
waar de kinderen eigen heksensoep kunnen maken. Uiteindelijk zullen er ook heksensoep recepten bij gemaakt gaan
worden. Natuurlijk zullen we ook veel aandacht aan spannende boeken besteden en lekker griezelen. De kinderen zijn
in de school en buiten lekker opzoek naar spinnen, want o wat zijn die spannend!! Als u thuis nog leuke spulletjes
heeft voor op in de themakast dan mag u dit natuurlijk meenemen. Er zal een boekenmarkt als afsluiting worden
georganiseerd in de school. Mocht u samen met uw kind boekjes willen verkopen of willen ruilen dan kunt u zich bij
ons melden. Dit thema duurt nog tot aan de herfstvakantie, dus tot die tijd griezelen heerlijk verder.

Nieuws uit groep 1/2 c
Hokuspokus en simsalabim!
In groep 1/2 C zijn alle kinderen veranderd in een tovenaar of heksje. Tovenaar Henk en Heksje Paulien zijn op
vakantie en ze hebben de kinderen gevraagd of ze het werk over willen nemen. Dat wilden ze natuurlijk wel en er
wordt nu heel veel getoverd in de heksen- en toverhoek! We hebben al samen heksensoep gemaakt, getoverd met
toverspreuken en gerekend met een echt tovertouw!
Er zijn dit jaar ook weer nieuwe kinderen in de klas gekomen: Riley, Noa, Mohamad, Sara en Taiane!
We hopen dat ze heel veel plezier zullen hebben bij ons in de klas!

Nieuws uit groep 3
We zitten alweer 4 weken in groep 3 en wat was de eerste schooldag spannend.
En nu zijn we al aardig gewend aan het werken in groep 3.
Wat hebben we al veel woorden en letters geleerd. We kunnen zelfs al korte
zinnen lezen en schrijven. De eerste kern van Veilig leren lezen hebben we deze
week afgesloten met controlebladen.
Met rekenen zijn we bezig met het schrijven van de cijfers, tellen en terugtellen,
met sprongen tellen, hoeveelheden tellen, de getallenlijn, de vriendjes van tien,
het splitsen van getallen, de begrippen meer minder en evenveel. Het eerste
blok van Wereld in getallen hebben we deze week ook afgesloten met een toets.
We genieten ook erg van de gymlessen in de grote gymzaal op dinsdag en
donderdag. Op donderdag krijgen we gymles van gymjuf Tessa. We zijn deze
week begonnen met het thema van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. De
klas ziet er al aardig eng uit met de heksen, spoken en andere monsters. De
komende weken werken we verder aan dit thema. En voor de herfstvakantie
hebben we nog een leuke afsluiting.
Ook hebben we lampionnen al lampionnen gemaakt, want we gaan op vrijdag 6
oktober mee lopen met de lampionnenoptocht in de stad. De lampion, die we
gemaakt hebben heeft wel echt te maken met het thema van de
Kinderboekenweek!

Nieuws uit groep 4
We zijn alweer 4 weken in groep 4 en het is allemaal erg wennen. Twee nieuwe juffen, nieuwe methodes, zoals :
begrijpend lezen, Estafette om vlug te leren lezen, taal en spelling. Ze zijn allemaal hard aan het werk. Daarbij
moeten we voor 6 oktober lampionnen gemaakt hebben, waar we hard mee bezig zijn. We maken dan ook
pompoenhoofden met een beetje fantasie eraan toegevoegd. Dit maken we niet voor niks, want het thema van de
kinderboekenweek is: Gruwelijk eng!
De kinderen mochten daarom deze week verkleed op school komen, wat zagen ze er geweldig uit!

Nieuws uit groep 5
Hiep, hiep, hoera! Indy heeft woensdag 27 september een broertje gekregen! Zijn naam is Jonah en hij is heel erg
lief! Omdat Jona ruim 6 weken te vroeg geboren is, moet hij nog even in het ziekenhuis blijven, maar het gaat wel
goed met hem. Indy is dolgelukkig!
Het schooljaar is weer gestart en we zijn alweer helemaal gewend in groep 5. Wat is het toch leuk om nieuwe vakken
als geschiedenis en aardrijkskunde te krijgen. De eerste toets aardrijkskunde hebben we alweer achter de rug en we
zitten midden in het eerste blok van geschiedenis. Dit blok gaat over ridders en monniken. Het is erg interessant om
daar over te leren!

Nieuws uit groep 6/7
Dit schooljaar hebben wij op maandag, dinsdag en woensdag een stagiaire in onze klas (Monica Swart).
Zij volgt de opleiding: 'onderwijsassistent' aan het Horizon college. Ze zit in het laatste jaar en doet bij ons haar
examen. Ook juf Isa komt nog elke dag in de klas helpen!
Afgelopen week hebben wij onze eerste toets gehad. De topo-toets over de landen van Europa. Dat vonden wij best
lastig! Volgende week hebben we nog een topo-toets dan moeten we ook de steden en gebergtes kennen.
Op het plein spelen wij heel vaak het nieuwe spel 'Kingen'. Ook gaan de meisjes steeds touwtje springen; we kunnen
nu bijna allemaal ' inspringen'!
Deze week hadden wij tijdens de pauze van 10:30 elke dag een lekker, en gezond tussendoortje. We deden namelijk
mee aan : ' Ik eet het beter'. We kregen bijvoorbeeld druiven, blauwe bessen en mueslibrood met pindakaaas.
Na de herfstvakantie krijgen wij er een nieuw meisje bij in de klas. Ze heet Gwen. Dat vinden wij heel leuk!!!
groetjes van groep 6/7

Nieuws uit groep 8
De eerste weken zitten er alweer op en we zijn heel druk aan het werk, de 1e topo-toets
hebben we ook al gehad. Laatst hebben wij uitleg gehad over Playground. Ze hebben ons
uitleg gegeven over de nieuwe spellen die we krijgen op het schoolplein. Ze hebben 1
Kingveld gemaakt en we hopen dat de ouders ons helpen om op het plein meer vakken
te verven. Ze zijn zaterdag bezig geweest om het plein op te knappen en wij helpen ook
door goed te vegen.
De spellen zijn:
• Kingen (bal spel met vier vakken).
• Rond de wereld (een soort pingpong alleen je moet door rennen naar de andere kant).
• Twee tegen twee voetbal.
De kinderboekenweek is net van start gegaan. Het thema is: “Gruwelijk eng”!! In deze week gaan we extra veel
aandacht geven aan boeken die gruwelijk eng zijn.
Deze week is ook de week van de gezonde pauzehap. Daar leren we over gezonde tussendoortjes. Maandag kregen
we fruit van school, druiven, blauwe bessen en komkommers. We leren ook waarom we beter iets gezonds kunnen
eten.
Woensdag gaat de kinderpostzegelactie van start. In deze week gaan we kinderpostzegels verkopen. (maar ook
kunnen de mensen pleisters of een powerbank kopen). We hopen zoveel mogelijk te verkopen. Koopt u ook bij ons?
Tara en Iris

Cultuurtips
TheaterVestival!
In de herfstvakantie is het weer feest voor iedereen vanaf 4 jaar met het
JeugdTheaterVestival! Beleef één van de mooie voorstellingen in het theater, blijf
gezellig wat lekkers eten en doe mee met één van de vele leuke activiteiten.
Een kaartje voor één van de voorstellingen geeft gratis toegang tot alle JeugdTheaterVestival verrassingen. Vóór en
na de voorstellingen is er alle gelegenheid om heerlijk te spelen. Het theater is open van 12.00 tot 17.00 uur. Prijzen
vanaf € 9,50.
het Cinekid festival!
Van zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober opent Filmhuis Alkmaar haar deuren
voor dit internationale film- en nieuwe mediafestival voor de jeugd.
Naast films, is er ruimte voor de kinderen om te knutselen, soep te maken, en nog
veel meer.
Op 14 oktober openen we het festival met de film Molly Monster en roepen wij
kinderen op om verkleed te komen!

Jarigen in oktober
06-10 Liv
13-10 Djim
16-10 Imran
17-10 Redouan
19-10 Sidra
20-10 Ihsan
22-10 Thanida

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

5
1/2A
5
1/2B
1/2B
6/7
1/2A

8 jaar
5 jaar
8 jaar
5 jaar
5 jaar
12 jaar
5 jaar

22-10
24-10
26-10
29-10
30-10
30-10

Max
Rania
Silverio
Ilias
Saeed
Sonny

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

5
8 jaar
5
8 jaar
1/2B
5 jaar
3
6 jaar
1/2B
5 jaar
8
11 jaar

