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Belangrijke data
• 5 november Divali viering en nationaal schoolontbijt
• 17 november studiedag, alle kinderen vrij
• Vanaf 22 november rapportgesprekken
• 2 december thema bijeenkomst voor ouders
• 3 december sinterklaas viering, alle kinderen om 1200 uur vrij
Na de vakantie zijn we jammer genoeg minder soepel gestart. Een flink aantal van onze leerkrachten
zijn ziek geworden met griepverschijnselen. Het was al voorspelt in de media.. Er zou een griepgolf
aankomen, helaas raakt die ons al snel en flink.
We hebben met het team verschillende noodscenario's gemaakt hoe we handelen in geval van een
zieke leerkracht . Helaas lukken soms geen van al deze plannen en moeten we u vragen uw kinderen
thuis te houden. Alle bovenbouw klassen hebben er al last van gehad en moesten allemaal een dag
thuisblijven.
Het heeft ook direct gevolgen op de NPO gelden die we van de overheid hebben ontvangen om de
opgelopen ‘corona vertraging’ in te lopen. Deze vertraging willen we graag inlopen met extra
instructieleerkrachten, zodat de leerlingen in nog kleinere groepen onderwijs kunnen krijgen. Het
tekort aan leerkrachten zorgt ervoor dat dit niet volgens plan kan worden uitgevoerd. Uiteraard
zetten we alles op alles om binnen onze huidige mogelijkheden de kinderen te begeleiden.
Een klein lichtpuntje is er nog wel. We hebben een nieuwe onderwijsassistent aangenomen. Zij zal
vanaf december op de donderdag en vrijdag ondersteunen op de leerpleinen.
Helaas is het ook nog niet gelukt een vakdocent gym te vinden. De leerkrachten geven nog steeds
zelf spellessen in de gymzaal. Vanaf november zal er in een aantal buiten-speelpauzes sport en spel
aanbod worden vormgegeven door specialisten. Zo nu en dan worden er clinics georganiseerd
tijdens de gymlessen door sportclubs uit de wijk. Dat biedt de mogelijkheid voor wat meer gerichte
spel en beweeg activiteiten.

Divali en nationaal schoolontbijt
4 november wordt door de Hindoestaanse gemeenschap Divali gevierd. Divali - Feest - Weet wat je
viert Ook op school besteden we hier kort aandacht aan op 5 november. Daarnaast staat die dag het
nationaal schoolontbijt op het programma. De kinderen hoeven die ochtend niet te ontbijten, dat
doen we op school!

Coronarichtlijnen

We wachten met spanning af op de nieuwe corona richtlijnen.
Uiteraard zullen we u weer informeren welke effecten deze
hebben op onze school.
Gelukkig hebben we afgelopen weken volop kunnen genieten
van de mogelijkheden die de versoepelingen ons boden. We
konden u ontvangen op de ouderavond, de meekijkweken, de
themabijeenkomst en de kennismakingsgesprekken. Fijn dat u er
was, dat pakken ze ons niet meer af!

Themabijeenkomst
Een tijdje geleden alweer organiseerden we onze eerste themabijeenkomst voor ouders, dit keer in
het teken van het programma 'De Vreedzame School'. Als de richtlijnen dat nog steeds mogelijk
maken, willen we er graag 2 december nogmaals een organiseren.
We zijn benieuwd welk thema u zou willen dat aan bod komt? U kunt uw voorstellen mailen naar
directie.julesverne@spoutrecht.nl.

Bijles
Onze oud collega Hanneke Duvigneau start met het geven van bijles op het gebied van rekenen voor
kinderen uit groep 4 t/m8. Ze leent daarvoor een ruimte bij ons in het gebouw. Heeft u interesse?
Dan kunt u contact opnemen via duvigneauhanneke323@gmail.com. Wees er snel bij, er zijn niet
veel plekken.

Mediatoren Jules Verne.
Voor dat je begint als mediator volg je eerst
drie lessen. In die drie lessen leer je hoe je een
conflict oplost, samen te werken en je mening
te uiten. Na al die lessen komt de diploma
uitreiking. En dan kan je beginnen!

Tijdens een conflict oplossen zijn er drie regels.
1: We schelden niet
2: We praten niet door elkaar heen
3: We doen ons best om het conflict op te
lossen
Als we die drie regels hebben gehad gaan we
verder met het conflict oplossen. We hebben

een map met alle stappen. BVB de regels. Bij
het schrijven in de map schrijf je de namen en
het conflict. Voor de rest is het superleuk en
makkelijk. Bij de trainingen leer je ook hoe je
om kan gaan met kinderen die wat moeilijker
zijn (geduld).
Nieuws uit de groepen
Onderbouw
In onze stamgroep zijn we deze week gestart
met het thema 'Herfst'. We leren van alles over
dit seizoen. Zo kijken we wat er in de natuur
allemaal aan het veranderen is. De bladeren
krijgen andere kleuren en vallen van de boom.
Hoe komt dat eigenlijk? En wat gebeurt er met
het weer? Veel kinderen hebben al mooie
herfstspullen mee naar school genomen. We
hebben al geteld hoeveel kastanjes er waren
(meer dan 140!). En we ontdekten dat je met
kastanjes ook heel goed kunt wegen, knutselen,
etc. Met een aantal kinderen hebben we al een
herfstwandeling gemaakt rondom de school.
We vonden heel veel verschillende soorten
bladeren. Daar hebben we onderzoek naar
gedaan. Want bladeren verschillen niet alleen
in grootte, maar ook in vorm, kleur en patroon
van de nerf. We ontdekten dat elke soort boom
zijn eigen soort bladeren heeft. In de bouwhoek
wordt momenteel veel geëxperimenteerd met
takken. Er is al een lekker warm nest gebouwd
voor vogels die het koud hebben en een
kampvuur voor de mensen. Natuurlijk liggen er
wel stenen om het vuur, zodat het veilig is.
Middenbouw

Voor de vakantie zijn we naar de dierentuin
gegaan. Na een gezellige busreis zijn we
uitgestapt en in onze groepjes gaan staan, klaar
om de dieren van de dierentuin te zien! We
kwamen al gelijk aan bij een leuke activiteit bij
de prairiehondjes! Daar was een lift waar je op
kon staan en naar beneden sjeesde, zo had je
het idee alsof je zelf ook een prairiehondje was.
We hebben nog veel meer dieren gezien zoals
de olifanten, kamelen, beren en er lag ook nog
een hele stille krokodil in zijn verblijf. Nadat we
bijna alle dieren hadden gezien zijn we met de
hele school in de speeltuin gaan spelen om
daarna lekker samen patat te eten. Het was
een hele geslaagde dag!
Bovenbouw
De afgelopen weken geef ik zelf gymles aan de
Zeemonsters. Afgelopen dinsdag was ik met
kinderen buiten aan het sparren over wat we
vandaag eens zouden gaan doen. De afgelopen
weken hebben we onder andere matjes
voetbal, trefbal, alles bal, estafette, vier op een
rij en pionnenbal gespeeld. Lusian, Mustafa en
Zakaria kwamen met het briljante idee om tien
tellen in de rimboe te spelen. Zie hieronder het
resultaat. Erg leuk!

