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Nieuwsbrief september 2016
Wat was het fijn om iedereen weer te begroeten na de vakantie. En wat een tropische start hebben
we gehad. Gelukkig hebben we een beetje af kunnen koelen met waterspelletjes en genoten van een
middagje vrij. We merken dat de kinderen weer in het schoolritme komen. In deze nieuwsbrief leest
u belangrijke informatie voor deze maand.
Met vriendelijke groet,
Team cbs Gravin Aleida
Vanuit de directie
Schoolgids en kalender
U heeft via uw kind de jaarkalender ontvangen. Hierop kunt u belangrijke gebeurtenissen en
informatie terugvinden. Bewaar deze kalender goed. De schoolgids kunt u terugvinden op de
website.
Informatieochtend
De algemene informatieochtend is op dinsdag 6 september van 8.45 – 9.15 uur. We starten aan de
koffietafel. Deze informatieochtend zal in het teken staan van de speerpunten voor schooljaar 20162017.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 27 september komt de schoolfotograaf. U ontvangt hier binnenkort meer informatie
over.
Week van de Pauzehap groep 5/6 en 7/8
Zoals u weet is gezond eten voor uw kind erg belangrijk. Wij motiveren dit al door onze 2 vaste
‘gruitdagen’ op school. In de week van 26 t/m 30 september leren de leerlingen in groep 5/6 en 7/8
heel veel gezonde pauzehappen kennen. Natuurlijk zullen zij deze week ook allerlei
lekkere, gezonde tussendoortjes proeven. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op
de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van
wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kiezen voor
gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de nadruk op samen doen en samen beleven.
Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker!
Kinderboekenweek 2016
Wij starten het Kinderboekenweekproject op maandag 3 oktober! Het thema is dit jaar: ‘Voor altijd
jong!’. U kunt alle activiteiten bekijken in het overzicht op de officiële website van de
Kinderboekenweek. http://www.kinderboekenweek.nl/
Op maandag 3 oktober is er een boekenmarkt. Na schooltijd kunt u samen met uw kind(eren) een
leuk boek aanschaffen voor uw kind of lekker voor uzelf. Tijdens het zoeken, lezen en kiezen van de
boeken kunt u genieten van een heerlijk kopje soep. De boekenmarkt duurt tot 15.45 uur.
We zouden het heel leuk vinden als er ooms, tantes, vaders, moeders, opa’s en oma’s bij ons in de
klassen komen voorlezen. Bij iedere klas hangt, vanaf maandag 3 oktober, een lijst waarop staat
welke tijden er beschikbaar zijn om te komen voorlezen.
Op donderdagmiddag 13 oktober sluiten we, na schooltijd, de projectperiode af met een inloop. U
krijgt dan de gelegenheid om te bekijken waar de leerlingen tijdens de projectperiode allemaal aan
hebben gewerkt. Hiervoor ontvangt u natuurlijk nog een aparte uitnodiging.
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Gouden Regel september
U heeft ze wellicht al in de gang en in de klassen zien hangen of u kent ze nog van vorig schooljaar:
‘de Gouden Regels’. Elke maand staat één van de 4 ‘Gouden Regels’ extra centraal in de school. De
leerlingen van groep 7/8 zullen de regel kort in de klassen komen presenteren.
De Gouden Regel voor de maand september is: ‘Wij houden de school netjes’. Met elkaar zorgen we
voor een veilig en schoon leefklimaat op school.
Sport
Op woensdagmiddag 28 september organiseert de wijksportvereniging oost een gezellige Kick off in
Sportzaal Oost. De kinderen zijn welkom vanaf 13.00-15.00 in sportieve kleding. Eerst geven daar alle
sporten een leuke presentatie met kinderen die al lid zijn. Vervolgens kunnen de aanwezige kinderen
zelf deelnemen aan alle sporten. Ter plaatse is het al mogelijk om via de aanwezige laptops uw kind
op te geven voor de nieuwe kennismakingsrondes. Tevens krijgt u in de week van de kick off een
informatiebrief van school met alle gegevens om uw kinderen op te geven voor een van de sporten.
Op woensdag 21 september is het eerste schoolsporttoernooi tennis. Kinderen krijgen op maandag 5
september een informatiebrief mee. Het toernooi is voor de kinderen van groep 5 t/m 7.
Inschrijven kan nu al, door middel van het sturen van een mail naar sportinschrijving@5maalo.nl met
daarin de naam van uw kind, de geboortedatum en uw telefoonnummer.

Vanuit de groepen
Groep 1/2
In groep 1/2 is het (bijna) allemaal nieuw: twee nieuwe juffen, veel nieuwe kinderen. De eerste week
was nog even wennen aan elkaar en aan alle spullen in de klas, maar we zijn erg goed gestart samen.
De komende periode werken we vooral aan de regels in de klas, wat mag er allemaal wel en wat kan
beter op een andere manier. Het thema tot de herfstvakantie wordt “Ik en mijn familie”, we sluiten
hierdoor alvast een beetje aan bij het thema van de Kinderboekenweek “Opa’s en Oma’s”. In de klas
hebben de kinderen hun familie getekend en in de huishoek worden de rollen vader, moeder
gespeeld. Wij zijn nog op zoek naar spulletjes die met opa en oma te maken hebben, een oud
brilletje of en wandelstok. Mocht u thuis iets hebben liggen dan horen wij dat graag.
Groep 4
In de groep werken we hard aan de groepsvorming door verschillende spelletjes en opdrachten.
Deze maand gaan we het ook hebben over ‘bijzonder en uniek zijn’. Hiervoor gaan we een filmpje
kijken van Max Lucado over ‘Krummel een heel gewone rups’.
Krummel is een rups. Een heel gewone rups. Maar Krummel wil niet gewoon zijn. Hij wil een huisje net
als de slak of stippen op zijn rug, net als het lieveheersbeestje. Dan gebeurt er iets heel bijzonders met
Krummel...
Het is een onvergetelijk verhaal over bijzonder zijn.
Leeskilometers maken is in groep 4 super belangrijk, ook thuis!
Kinderen die ook thuis lezen en voorgelezen worden krijgen er meer plezier in én ze worden
leesvaardiger. Lezen is niet alleen leuk en ontspannend, kinderen steken er ook wat van op. Lezen
stimuleert het taalgevoel van een kind. Goed kunnen lezen is belangrijk voor het schoolsucces.
Acht tips:
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1. Begin vroeg met voorlezen.
2. Laat je kind boeken lezen die hij zelf leuk vindt.
3. Ga samen naar de bibliotheek en kies een leuk boek uit.
4. Geef het goede voorbeeld: lees zelf veel.
5. Stal kinderboeken leuk uit in de kamer.
6. Bekijk samen een digitaal prentenboek
7. Kijk naar de verfilming of theatervoorstelling van een
kinderboek (Minoes, Matilda, Nijntje de musical).
8. Bied je kind eens een luisterboek aan.

Groep 5/6
We zijn blij dat iedereen weer in goede gezondheid op school is gekomen en een fijne vakantie heeft
gehad! De eerste weken hebben wij veel oefeningen en opdrachten gedaan om elkaar goed te leren
kennen met behulp van de methode: ’Grip op de groep’ Juf Kelly en juf Marylie kijken ernaar uit om
er samen met de kinderen een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken!
Groep 7/8
Kinderpostzegels
Woensdag 28 september a.s. start de verkoop van de Kinderspostzegels en dit jaar doet groep 7/8
van onze school mee! Kinderpostzegels zet zich in voor kinderen die een steuntje in de rug nodig
hebben. Hier in Nederland, maar ook in Afrika, Azië en Midden - Amerika.
Kinderpostzegels is: voor kinderen, door kinderen!
De kinderen uit groep 7/8 zullen hun uiterste best doen om zoveel mogelijk postzegels en kaarten te
verkopen. Dit gebeurt met een eenmalige machtiging. Uiteraard kunt u ook bij de leerlingen
postzegels en kaarten kopen. Hierover volgt nog nader informatie.
De bestellingen worden vanaf woensdag 9 november afgeleverd.
De kinderen kunnen met hun inzet en uw hulp een schoolreisje winnen naar Duinrell.
Groep 8
Voor groep 8 staat in de week van 19 september de Cito Entreetoets op de planning. We zijn in de
groep begonnen met het maken van het kennismakingsboekje. Door het maken en bespreken van de
opdrachten in het boekje, weten de kinderen straks precies hoe de toets in elkaar zit en waar ze op
moeten letten. Dit geeft de kinderen meer zelfvertrouwen, waardoor ze met minder spanning straks
de toets kunnen maken.

Vanuit onze partners
Peuterland
Na een heerlijke vakantie zijn we alweer ruim 2 weken geleden begonnen aan het nieuwe schooljaar.
Rustig aan gestart, want met alle mooie dagen die er nog kwamen, hebben wij veelal lekker buiten
gespeeld in de mooie grote nieuwe zandbak. We zijn gestart met het thema "Dit ben ik", waarin
natuurlijk de nadruk ligt op het lichaam. En niet alleen hoe we eruit zien, maar ook de zintuigen
komen bijvoorbeeld aan bod. Verder is er een voorleesochtend gepland en gaan we met alle ouders
naar de bieb. We hebben er weer veel zin in en gaan met frisse moed aan de slag! Zeker ook Leoni, zij
zal deze maand gaan starten met de training "Startblokken".
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BSO Aleidakids
De zomervakantie is helaas weer voorbij. Wat hebben we een hoop leuke dingen gedaan met de
kinderen van de BSO tijdens de vakantie. Gelukkig was het weer na de zomervakantie nog heerlijk
dus hebben we nog veel met water kunnen spelen en ijsjes kunnen eten.
Komende periode hebben we weer veel leuke dingen op het programma. We gaan weer veel spelen,
knutselen en buiten spelen. Donderdag 15 september is de dag van de pedagogisch medewerker, die
dag vieren wij met de kinderen een feestje. Van 19 t/m 23 september is het de week tegen het
pesten. We gaan hierover in gesprek met de kinderen en we gaan weer een nieuwe complimentenmuur maken. Op woensdag 21 september zal er een sportdag zijn voor de kinderen die naar de BSO
gaan. Ook burendag op 26 september wordt niet vergeten. Dan gaan wij iets aardigs doen voor de
buurt. Hou voor leuke foto's onze facebook in de gaten:
www.facebook.com/KomKidsAleidaKids
Voor meer informatie over de BSO of over inschrijven, loop gerust even langs bij Selina of Shirley.

Nieuws vanuit de Grote Kerk
Basiscatechese
Vanaf oktober zal er weer catechese gegeven worden aan een groepje kinderen uit de groepen 7 en
8 onder leiding van juffrouw Joke Mulder. Dit zal eenmaal in de 14 dagen zijn, op maandag, van 16:15
tot 17:15 uur bij de juf thuis op het Nieuwlandplein. Je leert dan van alles over de kerk, de bijbel en
belangrijke christelijke feestdagen. Maar je bent vooral zelf actief bezig met discussie, werkstukken
en spelletjes. Er is nog plek voor enkele kinderen. Ook voor ouders die zelf niet meer naar de kerk
gaan maar hun kinderen toch een basis van het geloof mee willen geven is deze catechese uitstekend
geschikt. Neem gerust contact op als je interesse hebt.
Startzondag
Zijn je ouders van plan om naar de kerk te komen maar komt het er niet van? Kom dan op zondag 11
september om 10:00 uur naar de Grote Kerk voor de startzondag, de ideale manier om kennis te
maken met de kerk, onze gemeente en onze activiteiten. Eerst een mooie kerkdienst, daarna leuke
activiteiten voor iedereen en tenslotte een eenvoudige lunch tot ca 14:00 uur. Je bent van harte
welkom!!
Kinderkoor zoekt nieuwe leden
Het kinderkoor van de Grote Kerk zoekt nieuwe leden. Alle kinderen vanaf groep 3 zijn welkom. We
oefenen elke maandagavond (vanaf 12 september) van 18:45 tot 19:30 uur. We zingen in diensten in
de Grote Kerk, dus vooral christelijke liedjes die iedereen begrijpt en mooi en vrolijk zijn. Kom je een
keer kijken op de repetitie op maandagavond? Het is in de Grote Kerk, ingang tuindeur. Lid worden is
helemaal gratis.
Meer info: Jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl of 010-4679537. Adres Grote
Kerk: Lange Kerkstraat 37, Schiedam

