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Gerard van Gemert op bezoek 
Groepen 4 en 6 
kregen bezoek van 
schrijver Gerard 
van Gemert. Gerard 
wilde graag 

beroepsvoetballer worden. Dat is helaas niet 
gelukt vandaar dat hij er nu leuke 
kinderboeken over schrijft. De kinderen 
konden veel vragen stellen en iedereen kreeg 
na afloop een handtekening. Het was een 
leuke en leerzame ochtend.  
 
Kinderboekenweek bij de peuters 

Bij de peuters wordt 
voorgelezen uit het 
boek Gonnie & 
vriendjes in ganzenpas. 
Gansje Gonnie en haar 

vriendjes laten zien waar zij 
wonen, wat voor weer het 
is, welke kleur zij hebben en 
welke dieren zij allemaal 
kennen. Wat is dat een leuk 
en leerzaam boek.   

 
Vriendschapsarmbandjes 

Het thema van de 
Kinderboekenweek is 
vriendschap. De kleuters uit 
groep 1-2 b hebben daarom 
vriendschapsarmbandjes 

gemaakt. Deze hebben de hele week aan de 
muur gehangen maar vandaag geeft iedereen 
zijn armbandje aan een vriendje in de klas.  
 
Voorleeskampioenen groep 7 

Sidney, Meyra en Maïssae 
zijn de winnaars van de 
voorleeswedstrijd in 
groep 7.  
 

 

Popcorn-party 
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek 
organiseert juffrouw Haidy een popcornparty. 
Alle kleutergroepen brengen om de beurt een 
bezoek aan de MFO. Daar kijken de kinderen 
naar digitale prentenboeken en krijgen zij 
popcorn en limonade. De MFO is voor deze 
gelegenheid omgetoverd tot "Pathé de 
Regenboog". 
 
Fittest bij de gym 
Deze week zijn de fittesten tijdens de gymles 
afgenomen. Hierbij moesten de leerlingen 
verschillende oefeningen doen waar zij 
punten voor kregen. De 
bovenbouwgroepen 
hebben zelf uitgerekend 
op hun scoreformulier 
hoe goed zij het gedaan 
hebben. 
 
Groepen 6 

De groepen 6 
hebben dit 
schooljaar, naast de 
gebruikelijke lessen, 

al een druk cultureel programma achter de 
rug. De docenten van de SKVR hebben 
muzieklessen gegeven. De leerlingen kregen 
een dansles tijdens de gymles en tijdens de 
Taal Haventrip konden zij een kijkje nemen in 
de haven en hebben ontdekt wat chemie 
betekent.  
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 17 oktober draait de 
animatiefilm ‘Het ongelooflijke verhaal van de 
Mega Grote Peer‘ in de filmzaal van 
Islemunda. Voorafgaand aan de film kun je 
knutselen in de activiteitenruimte van de 
bibliotheek.   
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Sportieve taalles bij de peuters 
De sportieve 
taalles bij de 
peuters begon 
deze week met 
het liedje: hoofd, 
schouders knie 

en teen … Het ging deze week namelijk over 
‘lichaamsdelen’. De kinderen liepen een 
parcours af, waar elke opdracht te maken had 
met een lichaamsdeel. De ouders, kinderen en 
juffen deden allemaal enthousiast mee.  
 
Mindfulness groepen 4 

De kinderen uit de 
groepen 4 hebben al veel 
geleerd tijden de 
mindfulness lessen van juf 
Angela: de zonnegroet, de 
boom, de strijder en de 
adelaar. Verder hebben zij 

geleerd om rustig adem te halen en zichzelf 
een schouderklopje te geven in de spiegel. Zo 
ontdekken zij vriendelijkheid en 
behulpzaamheid in zichzelf.  
 
Taakspel 
De groepen 4 tot en met 8 zijn begonnen met 

het spelen van 
Taakspel. Met 
Taakspel houden 
kinderen zich beter 
aan de 
klassenregels. 
Onrustig en storend 

gedrag neemt daardoor af wat de sfeer in de 
klas verbeterd. Het spel wordt in teams 
gespeeld tijdens de 
reguliere lessen waarbij 
een weekbeloning 
verdiend kan worden.  
Vraagt u bij uw kind 
eens na hoe het spel 
precies werkt.

Rots & Water training 
Op woensdag 17 
oktober is de 
laatste Rots & 
Water training voor 
de groepen 5. Alle 
ouders zijn van 

harte welkom om bij deze les aanwezig te zijn. 
Groep 5a van 8.30 - 9.30, groep 5b van 9.45 - 
10.45 en groep 5c van 11.00 - 12.00. Locatie: 
speelzaal Hoensbroeksingel.  
  
Gezonde traktatie 

Matheyo is 7 jaar 
geworden en 
trakteerde op een 
lekkerfit emoji. 
Dean is 5 jaar 
geworden en 

deelde heerlijk Bert & Ernie fruit 
uit. De kinderen hebben gesmuld! 
 
Onwijze moeders 

De politie heeft tijdens 
de ouderkoffie uitgelegd 
wat het project ‘Onwijze 
Moeders’ inhoudt en kan 
betekenen voor de 
Beverwaard. Doordat 

opvoeders ervaringen uitwisselen met elkaar, 
maak je elkaar wijzer over zaken die ‘onze 
jeugd’ betreffen. De opkomst was hoog en 
ouders zijn nog lang na blijven praten. Juf 
Haidy, onze medewerker ouderbetrokkenheid 
zal tijdig laten weten wanneer de volgende 
thema-ochtend gepland staat.  
 
Belangrijke data 
16.10 Popcornparty kleutergroepen  
17.10 Popcornparty kleutergroepen  
18.10 Koffieochtend ouders 
19.10 Studiedag: alle kinderen vrij 
21.10 Herfstvakantie tot en met 26 oktober 
27.10 Halloween Beverwaard 
29.10 Einde herfstvakantie, start school 

 
 

 

 
 
 


