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De Gruffalo 
De kleutergroepen werken deze periode 

met het prentenboek ‘De 
Gruffalo’. De kinderen 
zochten binnen en buiten 
naar zijn sporen. En waar 
vonden 
zij hem? 
Op RK de 

Regenboog. Hij is zelfs in 
de klassen op bezoek 
geweest! De kinderen 
hebben een bos gemaakt voor de Gruffalo 
in de kleuterhal.  
In de rekenles hebben de kinderen de 

slang uit het prentenboek 
nagemaakt van klei. In 2 
minuten rolden zij grote 
en kleine slangen. Daarna 
legde elk groepje de 
slangen op volgorde van 

lang naar kort. Wat een plezier hadden de 
kinderen hierin! 
 
Excursie SKVR groep 5c 
Op dinsdag 13 november brengt groep 5c 
een bezoek aan het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam. Zij maken kennis met 
het verzamelen en bewaren van dieren. 
De les duurt tot 11.15 uur. Waarschijnlijk 
zijn zij iets later dan 12.00 uur op school 
terug. 
 
Excursie SKVR groepen 7 en 8  
De groepen 7 en 8 nemen deze week deel 
aan de SKVR activiteit 360ME. Daar maken 
zij kennis met de Virtual Reality wereld. 
Groep 8a gaat op dinsdagochtend 13 
november en zal iets later dan 12.00 uur 

terug op school. Overblijven is niet nodig. 
Groep 8b gaat op dinsdagmiddag 13 
november en vertrekken iets eerder van 
school. Zij blijven kosteloos over. Vergeet 
u geen lunchpakketje mee te geven?  
Groep 7a gaat op donderdagochtend 15 
november en zal iets later terug zijn op 
school. Overblijven is niet nodig.  
Groep 7b gaat op donderdagmiddag 15 
november en vetrekken iets eerder van 
school. Zij blijven kosteloos over. Vergeet 
u geen lunchpakketje mee te geven? 
Groep 7c gaat op woensdagochtend 14 
november. Voor deze groep verandert de 
schooltijd niet. 
 
Voorleeswedstrijd 
De klassenwinnaars 
van de groepen 7 en 
8 deden mee aan de 
schoolfinale. In het 
speellokaal lazen zij 
voor uit een 
zelfgekozen boek. 
De jury had het niet makkelijk. Marit, 
Cedella, Sidney en Meayra zijn tweede 
geworden. Maïssae is gekozen tot 
schoolwinnaar. Wij wensen haar veel 
succes in de volgende ronde! 
 
Rekenen in groep 3 
In de groepen 3 is er tijdens de rekenles 

geoefend met het 
splitsen. Niet in de 
werkboeken maar 
met allerlei spelletjes 
in circuitvorm. Wat 
was dat gezellig en 

leerzaam!  
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Samen Leren 
Tijdens de koffieochtend voor ouders 
hebben twee dames van Bureau Frontlijn 
voorlichting gegeven over het project 
‘Samen Leren’. Samen Leren richt zich op 
ouders van kinderen van 4 tot 8 jaar met 
achterblijvende schoolprestaties. Tijdens 
huisbezoeken leren zij ouders 
vaardigheden aan om hun kind te 
begeleiden en te stimuleren bij de 
schoolse ontwikkeling.  Mocht u meer 
informatie willen, dan kunt u terecht bij 
juf Haidy. 
 
Studenten op bezoek bij koffieochtend  
Vrijdag 16 november komen er tijdens de 
koffieochtend ouders 20 studenten van de 
Pabo Thomas More op bezoek. Zij willen 
met ouders in gesprek om te horen 
waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk 
is voor hen als toekomstige leerkracht. 

Wij willen graag gebruik maken van uw 
advies als ervaringsdeskundige. U bent 
van harte welkom in de ouderkamer van 
9.00 tot 10.30 uur.  
 
Schooltandarts 
Op vrijdag 23 november komt Sanakids, de 
tandarts speciaal voor kinderen, 
voorlichting geven tijdens de 
koffieochtend ouders. Aan een 
tandartsbezoek zijn geen kosten 
verbonden omdat deze worden vergoed 
vanuit de basisverzekering. Er geldt ook 
geen eigen risico.  Mocht u meer willen 
weten, dan bent u om 9.00 uur van harte 
welkom in de ouderkamer.  
 
Gezonde traktatie 

Romeo was dinsdag jarig. 
Hij trakteerde op 
heerlijke fruitspiesen. Als 
verrassing zat er een 
balpen aan vastgemaakt.  
 

  
 
Belangrijke data 
12.11 Rapportgesprekken groep 1-2 en 8 
13.11 Rapportgesprekken groep 1-2 en 8 
 SKVR De Gruffalo, groepen 1-2 a, b, c en d 
 SKVR 360 ME, groepen 8 
 SKVR Dieren verzamelen, groepen 5 en 6a 
14.11 SKVR Reis om de wereld, groepen 4b en 4c 
 SKVR 360 ME, groepen 7c 
 Bliksemstage groep 8a 
15.11 SKVR 360 MR, groepen 7a en 7b 
 Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige CJG 
16.11  Inloop gymles peuterspeelzaal 
 Koffieochtend ouders 
19.11 Medezeggenschapsraad vergadering 
20.11 SKVR de Gruffalo groepen 1-2 e en f 
 SKVR Dieren verzamelen groep 5c en 6a, b en c  
 
 
 
 
 


