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Week 42 Herfstvakantie
Dinsdag 27 oktober studiedag. Datum staat verkeerd in schoolkalender! (Groep 1-4 ochtend
vrij, 5-8 middag vrij)
11 november Sint-Maarten
4 december Sinterklaas
16 december 18.30 uur kerstviering in de klas
19 december schoolkrant
Week 52 en 53 kerstvakantie

De Kinderboekenweek is begonnen. Afgelopen
woensdag volgden de kinderen verschillende workshops waar lezen centraal stond.
Foto’s kunt u op onze website www.dehochte.nl bekijken.
Vandaag vond er een boekenmarkt plaats op het plein. Alle kinderen hebben een boek,
uitgekozen. Dit boek mogen ze houden. Helaas kon wethouder Hamster vanwege ziekte niet
komen voorlezen.
Sint Maarten
Vanwege de toenemende mate van Corona besmettingen in onze regio hebben we
besloten dat de kinderen op 11 november onder schooltijd hun Sint Maartenlied ten gehore
mogen brengen. De school is dus ’s avonds niet open.
Schoolbibliotheek
Alle boeken zijn voorzien van nieuwe etiketten. Boeken die voor 2006 zijn uitgegeven zijn
afschreven en we hebben de bieb weer aangevuld met nieuwe boeken.
Vanaf deze plaats willen we Hilda Wubs hartelijk bedanken voor het vele, vele werk!
Afgelopen maandag hebben een deel van de biebouders een workshop gevolgd. Ze
kregen o.a. uitleg over het uitleensyteem. De pool met ouders is weer uitgebreid. Fijn!
De groep 1/2 en 3/4 gaan donderdagmiddag naar de bibliotheek en groep 5 t/m 8 op
maandagmiddag. De bieb is open van 13.00 tot 14.00 uur. Als kinderen het gelezen boek
inleveren dan mag er weer een nieuw boek worden meegenomen. De boeken worden
vervoerd in de bibliotheektas. Wilt u dagelijks 15 minuten met uw kind lezen?
Ventilatie
In verband de Corona-maatregelen moeten we de klas volop ventileren. Sommige kinderen
hebben het daardoor af en toe koud. We willen u adviseren de kinderen ‘in laagjes’ te
kleden, bijv. een vest wat even gemakkelijk aan of uit kan.
Ziekte en vervanging
We gaan een periode tegemoet waarin we waarschijnlijk te maken krijgen met uitval van
leerkrachten en leerlingen door de gebruikelijke ziektes, maar ook door COVID-19. Voordat
COVID-19 er was hadden we al te maken met een tekort aan leerkrachten bij ziekte.
Als er een leerkracht ziek is zullen we op de gebruikelijke manier op zoek gaan naar
vervanging. Wanneer het niet lukt om vervanging te regelen, dan zou het kunnen dat een
groep leerlingen vrij is. U krijgt dan uiterlijk de avond ervoor vóór 19.00 uur een mail.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2
We werken in de klas over vroeger, het thema van de Kinderboekenweek. We lezen boeken
over vroeger en rekenen met dino’s. Hoeveel dino’s zie je? In groep 1 tellen we tot 12 en
leren we de bijbehorende cijfersymbolen en in groep 2 tellen we t/m 20.
Ook leren we buurgetallen. Wat zijn de buren van 6 (5 en 7)? Ook hebben we al een start
gemaakt met onze lampion. Vandaag hebben de kinderen allemaal een boek
meegekregen van de boekenmarkt.
Op de eerste vrijdag van de maand mogen de kinderen speelgoed meenemen.
Groep 3/4:
De afgelopen maand hebben we het maar weer wát druk gehad in groep 3/4.
Groep 3 is al bijna bij kern 3 met Veilig Leren Lezen en groep 4 heeft bij het Estafette-lezen het
eerste boek ook zo goed als uit. Bij rekenen leerden de kinderen van groep 3 o.a. turven en
splitsen: lastige zaken, waar we nog veel mee zullen oefenen. Bij groep 4 moesten de
kinderen o.a. getallen t/m 100 plaatsen op een lege getallenlijn of rekenen met sprongen
van 10: vooruit en achteruit.
Het thema in de klas was de afgelopen weken ‘Water’. Zo hebben we bij wereldoriëntatie
niet alleen gekeken naar rivieren, beken, kanalen etc, maar ook met een spannende proef
zelf water gezuiverd. Bij beeldende vorming hebben we vissen gestempeld, bootjes
gevouwen, haaien geknipt en inktvissen geknutseld. Ook buiten kon er tijdens de mooie
dagen nog heerlijk met water gespeeld worden.
Daarnaast waren er leuke en leerzame voorstellingen over Verkeer. We weten nu allemaal
hoe we veilig moeten oversteken bij het zebrapad en dat we moeten wachten bij
haaientanden.
De boekenweek gaat dit jaar over vroeger, het thema is En toen? Hier kunnen we tot aan de
herfstvakantie nog fijn over werken. We ontdekken welke schatten van vroeger in de grond
verstopt kunnen zitten, lezen boeken over heel lang geleden en maken zelf prachtige dino’s.

Taalspelletjes in groep 3.

Groep 5/6:
Wat een activiteiten hebben we achter de rug. Een fietsles van verkeer, waarbij het nog niet
zo eenvoudig was om een krap rondje te draaien op de fiets en zo langzaam mogelijk te
fietsen. Het belangrijkste was dat de kinderen geleerd hebben dat je bij het afslaan naar links
over je schouder moet kijken en de hand uit hoort te steken. Goede verlichting is de
komende tijd ook weer van belang. Deze week was de opening van de kinderboekenweek
met het bekende kinderboekenweeklied en een aantal workshops over het thema ‘En
toen…’. De ochtend hebben we afgesloten met dans o.l.v. een aantal meiden van groep
7/8. Leuk dat er al kinderen iets meegenomen hebben van vroeger. Zo hebben we een
kleine tentoonstelling gemaakt in de klas. Het hoofdstuk van geschiedenis is deze week
afgesloten met een toets en ook de tekenlessen stonden in het kader van ‘De Gouden
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Eeuw’ (Delfts blauw, Rembrandt; portretten schilderen, handelsschepen met wasco en
ecoline en grachtenpanden met houtskool). Met meester Rein maakten de kinderen mooi
stokpoppen. Bij rekenen, taal en spelling zijn we halverwege het tweede blok. Wilt u de tafels
blijven oefenen met uw kind? De tafels zijn geautomatiseerd als de kinderen in twee
seconden het antwoord weten. Maandag hebben we een tafeltoets van de tafel van 3 en 6.
Op 9 oktober staat de topotoets gepland. In de huiswerkmap zitten twee kaartjes. Op de
ingezoomde kaart (zo ziet de toets er ook uit) kunnen de kinderen zelf de plaatsen invullen
om te oefenen a.d.v. de andere kaart. Uit de bijbel luisterden we naar de verhalen van
Mozes. Mooie verhalen om te vertellen en ook verhalen waar we in deze tijd iets aan
hebben. Deze week ging het over de tien regels. We hebben er met elkaar over gesproken
dat we regels nodig hebben, anders wordt het een chaos. Ook hoorden we dat Mozes alle
problemen van een heel volk op moest lossen en daardoor doodmoe was. Zijn schoonvader
gaf hem de tip om mensen aan te zoeken die hem konden helpen. Zo is het nu nog bij ons in
de klas en in het groot, in Nederland. De minister-president is niet alleen de baas. De regering
bestaat uit veel meer ministers. Iedereen zijn eigen taak. Nog één weekje naar school met
veel aandacht voor leesplezier en dan een welverdiende herfstvakantie.

Groep 7/8:
Wat hebben we toch een fijn kamp met elkaar gehad. Veel zonneschijn, plezier, actie en lol.
We hebben alle ouders/verzorgers getrakteerd op vele foto’s en video’s. Een grote dank aan
Albertha en Natasja die meegegaan zijn. Ook aan de ouders die pannenkoeken hebben
gebakken en hebben gereden. De familie Mathijssen trakteerde ons op pepernoten, heerlijk
en ook daarvoor dank. Deze week zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Afgelopen
donderdag hebben de kinderen voorgelezen aan groep 3 en 4. Volgende week gaan we dit
nog een keertje doen. Donderdag 8 oktober is de biologietoets. De komende tijd staan
weinig activiteiten op de planning, we kunnen flink doorwerken. Een weekje herfstvakantie is
straks echt verdiend!

Kamp groep 7/8
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Sterke kinderen cursus weerbaarheid.

Het Coronavirus is nog steeds aanwezig. We hebben de richtlijnen die opgesteld zijn door het
RIVM en het protocol ‘Volledig openen basisonderwijs’ als leidraad genomen. Daaruit zijn de
afspraken voortgekomen:

Afspraken Corona:
Ouders mogen op het plein komen, mits ze onderling1,5 meter afstand bewaren.
Gym in de zaal is weer toegestaan
Alle leerlingen gaan zelfstandig de school in, ook de kleuters. We nemen afscheid op
het plein.
- In alle klassen staan desinfectiemiddelen voor de tafels en materialen. Er staan
zeeppompjes om de handen te desinfecteren.
- Jarige kinderen mogen trakteren in de klas, mits de traktatie voorverpakt is.
Gymtijden:
Maandagmiddag
Groep 3/4
Juf Erna
-

Bij mooi weer spelen we buiten.

Donderdagmiddag
Juf Marloes

Groep 5/6
groep 7/8

Vrijdagochtend
Juf Irma

Groep 1/2
groep 3/4

Vrijdagmiddag
Juf Irma

Groep 5/6
Groep 7/8
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Overblijven
De kosten voor het overblijven bedragen €1,50 per kind per keer. Dit wordt per keer
overblijven betaald of er kan vooraf een knipkaart gekocht worden. Een knipkaart kost €15,voor 12 keer overblijven. Als de knipkaart bijna vol is krijgt u een briefje met het verzoek een
nieuwe kaart aan schaffen. Achteraf betalen is niet meer mogelijk.
Vakanties:
Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Studiedag

Periode
12 t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
20 t/m 26 februari 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

Dinsdag 27 oktober 2020

hele dag vrij

middag vrij

Woensdag 3 februari 2021

ochtend vrij

ochtend vrij

Donderdag 14 april 2021

hele dag vrij

middag vrij

Woensdag 16 juni 2021

ochtend vrij

ochtend vrij
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