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Open podium
Op 2 oktober verzamelden leerlingen en heel veel ouders zich rond half elf voor de gymzaal.
Toen iedereen binnen was, barstte het feest los. Bij toerbeurt lieten de kinderen uit alle
groepen zien wat voor prachtige kleding zij aan hadden. Vaak kwam deze kleding uit hun
land van herkomst. Ceremonieleidster Claudia had de regie stevig in handen en het lukte
haar aan het eind om iedereen (ouders en kinderen) aan het dansen te krijgen. Foto’s van
de happening vindt u op de facebook pagina van school.
Herinrichting plein
De renovatie van de woningen in het Plan van Gool raakt zo langzaamaan in de eindfase.
Dit is het moment om na te gaan denken over de inrichting van het Breedveld. De bewoners
en de leerlingen van de twee scholen worden hier nauw bij betrokken. We zijn benieuwd
naar het uiteindelijke resultaat.
Nederlands
Op Breedveld 7 hebben we de afspraak dat alle gebruikers van het gebouw Nederlands met
elkaar spreken. Dit betekent dus niet alleen de kinderen, maar ook ouders en bezoekers.
We spreken Nederlands omdat dat de taal is die ons bindt en die in principe iedereen in het
gebouw spreekt. Heeft u toch de behoefte in een andere taal te spreken met elkaar dan kunt
u dat uiteraard op de speelplaats doen. Praten er toch mensen in de school niet in het
Nederlands dan zullen we vragen dat wel te gaan doen.
Leefstijl
Er is een start gemaakt met het thema “Praten en luisteren”. Bij dit thema gaat het over
communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Hoe maak je contact met elkaar? Hoe laat je
zien dat je belangstelling hebt voor het verhaal van de ander? Kinderen leren hoe ze een
samenhangend verhaal kunnen vertellen en dat luisteren meer is dan stil zijn. Luisteren en
belangstelling tonen is een actieve bezigheid.
Korthagehuis
Op dinsdag 27 oktober brengen de leerlingen van groep 4 een bezoek aan het
Korthagehuis. Tijdens dit bezoek maken zij kennis met diverse bewoners tijdens een
gezamenlijke spelactiviteit. Bent u in de gelegenheid om mee te wandelen als begeleider,
meldt u dit dan bij Ilona.

Inloop
De eerste week na de herfstvakantie wordt u als ouder in de gelegenheid gesteld een kijkje
te nemen in de klas van uw kind(eren). Op de volgende ochtenden bent u welkom in de
groepen:
dinsdag 27 oktober: groepen 1 / 2 en groep 5
woensdag 28 oktober: groepen 3 en 4
donderdag 29 oktober: groepen 6, 7 en 8
De inloop start gelijk met het ingaan van de school.
Rapporten
Voor de zomervakantie hebben de leerlingen hun rapport meegekregen. Het is de bedoeling
dat de rapporten weer terug op school komen voor de nieuwe rapporten in januari. Pas aan
het eind van de “schoolloopbaan” wordt het rapport niet meer terug verwacht.
Luizencontrole
MarieAntoinette (moeder van Nisrin en Sabrin uit de groepen 1/2) is druk bezig met het
controleren op hoofdluis. Op dit moment doet zij dit alleen. Dat is een wel hele zware
opgave. Dus: als u tijd heeft (en zin maakt) is zij blij met extra handen om de controles uit te
voeren. Alleen met de inzet van veel handen kunnen wij proberen het probleem van de
hoofdluis binnen de perken te houden.
Kinderboekenweek.
Op donderdag 8 oktober is de aftrap geweest van de Kinderboekenweek. Het thema is dit
jaar “Raar, maar waar”. Het lied, met het dansje, is door alle kinderen op de speelplaats
gezongen.
Hoewel de Kinderboekenweek nog doorloopt in de vakantie, hebben wij de afsluiting op
school al gehad met het uitreiken van de “Gouden Penseel”. Rayan in groep ½ B, Miley in
groep 3 en Zohra in groep 7 A kregen deze penseel overhandigd door juryvoorzitter Yvonne.
Zij hadden de origineelste tekening over het thema gemaakt.
Afsluiting thema “ik”
De peuters en kleuters hebben afgelopen donderdag het thema “ik” uit Ko afgesloten.
Samen met de peuters van de voorschool en van Nieuwendam zijn er de hele dag
activiteiten op diverse plekken in de school geweest. In kleine groepjes werden de
activiteiten bezocht. De kinderen leken het enorm leuk te vinden!
Schoollunch
Afgelopen woensdag hebben wij met zijn allen gezond geluncht. De ouders hebben lekkere,
gezonde hapjes gemaakt en zij zijn ook gebleven om er zelf van mee te eten. Dank aan alle
ouders voor de fijne gezonde gerechten. Leuk dat u er met zovelen was!
Foto’s van de lunch vindt u op de facebook pagina van school
Driedaagse groep 8
Van woensdag tot en met vrijdag verbleven de groepen 8 in Putten. De locatie was voor de
begeleiding bekend, maar voor onze leerlingen natuurlijk niet. Mede dankzij het mooie

nazomerweer konden de buitenactiviteiten allemaal doorgaan. Het levende stratego verliep
misschien iets te snel vanwege invallende duisternis. Tijdens het douanespel sneuvelde
douanier Trishan bij zijn jacht op een smokkelaar. Na onderzoek bleek dat zijn elleboog was
gebroken. Deze superpechvogel heeft zich buitengewoon dapper gedragen bij alle
onderzoeken. Wij wensen hem allemaal een spoedig herstel toe. De afsluiting van de
3daagse in Walibi was (uiteraard) een groot succes.

Team
Yvonne van der Meulen is het afgelopen jaar ziek geweest. Inmiddels gaat het beter met
haar. De komende maanden komt zij reintegreren. Zij zal extra hulp gaan bieden aan de
kinderen in groep 6. Na de herfstvakantie komt Brenda Roele weer terug van haar
zwangerschapsverlof. Brenda zal in verschillende groepen les gaan geven.
Soemintra Jaglal werkt tijdelijk een dag minder. Daardoor is zij op dinsdag niet meer in
groep 6. De komende maanden is Nadine op dinsdag in groep 6 net als op woensdag
donderdag en vrijdag. Nadine kan daardoor niet meer in groep 8 zijn op de dinsdag. Dick
Nijland komt de komende weken in groep 8 de lessen verzorgen. Dick is al sinds de zomer
op school, voornamelijk op maandag in groep 7.
Karin Kooiman is leerkracht op een andere school binnen het schoolbestuur. Zij is met
ziekteverlof en komt de komende maanden reintegreren op IKC Buikslotermeer. Zij zal
leerkrachten van de onderbouw ondersteunen.

Agenda
● maandag 19 oktober tot en met vrijdag 24 oktober:
herfstvakantie
● week van 26 oktober:
inloopmoment in de groepen op diverse ochtenden
● dinsdag 27 oktober:
groep 4 bezoekt het Korthagehuis

