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Belangrijke data
Woe. 10 nov
Do. 11 nov.
Vrij. 12 nov.
Ma. 15 nov.
Vrij. 19 nov.

MR overleg
Sint Maarten
Studiedag (alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Lootjes trekken
Leerlingenraad

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik loop en praat rustig in de school.

Aanvullende coronamaatregelen
Op dinsdag 2 november was er een persconferentie over aanvullende
coronamaatregelen. De overheid heeft het advies gegeven om 1.5 m afstand te houden.
Wij verzoeken u dan ook dit te doen bij het halen en brengen van uw kind naar school.
Mocht u in het lokaal geen 1.5 m afstand kunnen houden, dan vragen wij u een
mondkapje te dragen. Daarnaast vragen wij u gebruik te maken van de in- en uitgangen
die bedoeld zijn voor de groep van uw kind. Hiermee kunnen wij het aantal ouders in de
gangen beperken.
Verder het dringend advies om extra alert te zijn op mogelijke symptomen bij uw kind.
Heeft uw kind ziekteverschijnselen die duiden op corona, dan is het advies uw kind te
laten testen.
Sint Maarten op het Meesterwerk
Dit jaar kunnen alle leerlingen van de buurt terecht op het Meesterwerk.
Op donderdag 11 november zal er vanaf 18:00 uur tot 19:00 uur een delegatie van het
team aanwezig zijn om de kinderen te ontvangen (bij de hoofdingang). Natuurlijk willen
ook wij graag een mooi liedje horen en trakteren wij de kinderen die langs komen op iets
lekkers.
Ook hierbij vragen wij u rekening te houden met de huidige coronamaatregelen.
Wij hopen op een muzikaal uurtje!
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Studiemiddag op vrijdag 12 november
Op vrijdag 12 november zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij in verband met een
studiemiddag.
Deze middag hebben de leerkrachten extra de tijd voor hun administratie in de klas.
Verder is er een groep die zich gaat bezighouden met de inzet van ICT middelen om onze
doelen te behalen.
Tot slot gaat het team in combinatie met de sint commissie de school feestelijk versieren
in verband de komst van de goedheilig man.
MR
Als bijlagen bij deze Krook treft u de notulen van de MR-vergadering en het jaarverslag
2020-2021. U kunt deze ook op onze website terugvinden.

Nieuws van de opvang

We zijn op het KDV begonnen met een nieuw thema namelijk herfst!!!
Een prachtig seizoen waarbij je heerlijk kunt knutselen met natuurlijke materialen. Ook
thuis kunt u heel leuk met u kind aan de slag. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het
verzamelen van mooie gekleurde bladeren, kastanjes en eikels in het bos. Vervolgens
kunt u uw kind de bladeren op een groot vel papier laten plakken en zo een mooi
kunstwerk laten maken. De baby’s kunt u kennis laten maken met bladeren door ze er 1
te geven en dan het liefst eentje die al een beetje verdroogd is want dat knispert zo leuk.
Blijf er natuurlijk gezellig bijzitten want baby’s verkennen ook graag met hun mond. En
wat dacht u van kleuren leren? Vertel uw kind wat voor mooie kleuren de bladeren
hebben en zo leert hij/zij spelenderwijs de kleuren kennen. Voor de grotere kinderen is
het ook leuk om samen kastanjes of eikels te tellen. Allemaal eenvoudige activiteiten
maar ontzettend leerzaam!
Op het KDV hebben wij ook weer leuke activiteiten bedacht rondom het thema herfst. Zo
gaan we met de kinderen naar buiten om allerlei voorwerpen te zoeken wat met de
herfst te maken heeft. We gaan ook kastanjes, eikels en bladeren met elkaar vergelijken.
Zijn ze groot of klein? En natuurlijk komen de kleuren aan bod. Maar we hebben ook
woordkaarten om verschillende woorden die met het thema herfst te maken hebben aan
te bieden en zo hun woordenschat te vergroten.
Kortom er is genoeg leuks te doen rondom het thema herfst!
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De BSO:
De herfst is weer in aantocht, bladeren
vallen van de bomen en jullie kunnen
weer opzoek naar kastanjes. Hoe leuk
is het dan om te knutselen in het
thema “ Herfst”
Op de BSO zijn de kinderen van de
hazengroep begonnen met een leuke
knutselactiviteit. De kinderen mochten
een boom schilderen en daarna met
hun vingers allemaal blaadjes
stempelen. Ook hebben wij buiten
blaadjes gezocht en dit bij onze schilderijen geplakt. Een hele leuke activiteit die je zelf
thuis ook kan doen. Niets is leuker dan knutselen met materialen uit de natuur!
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Het is net Halloween geweest, voor jullie heb ik een
leuk Halloween recept gevonden. Namelijk: Halloween
appelflapjes maken.
Benodigdheden:
* Appels.
* 1 eetlepel citroensap.
* 2 eetlepels suiker.
* Bladerdeeg.
* 1 ei
* eventueel een snufje kaneel.
Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Schil de appel en snijd ze in kleine blokjes. Voeg 2
eetlepels suiker, kaneel en het citroensap toe en meng het door elkaar. Snijd uit 5 vellen
bladerdeeg een iets kleinere pompoenvorm en uit de andere 5 vellen een iets grotere
pompoenvorm. Je kunt ook een mal maken van een stuk papier of karton
of een rondje eruit snijden en hier een steeltje aan vast plakken. Snijd uit
de grotere pompoenvormen ook een mond en oogjes. Verdeel de appel
over de kleinere pompoenvormen op de bakplaat. Leg hier de grotere
vorm overheen en druk de randen goed vast met een vork. Besmeer de
Halloween appelflappen met een losgeklopt ei en bestrooi nog met een
beetje suiker als je dit zou willen. Bak ze in ca. 20 minuten mooi bruin en
knapperig in de oven.

KDV Meesterwerk
Stampen in de plassen. Het regende zo hard dat er heel veel plassen waren. Hup,
kaplaarzen aan en naar buiten. Er werd heel hard gestampt en gesprongen. Wat vonden
jullie dit leuk om te doen.
Zo werd er ook meteen aandacht besteed aan de grove motoriek en de begrippen nat en
droog.
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