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Wij feliciteren....

2022
Afgelopen week waren Stan en Hannah jarig. Wij hopen dat jullie een fijne
verjaardag hebben gehad!
Komende weken feliciteren we: James, Elin, Tony, Amy, Max, Mozan, Mauri,
Vince, Duke, Jonathan, Janick, Milou en Merdan! Alvast Gefeliciteerd en een
leuke dag gewenst!
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Belangrijke data!
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober
Zaterdag 17 oktober t/m MAANDAG 24 oktober
Donderdag 27 oktober
Dinsdag 1 november
Vrijdag 4 november
Donderdag 10 november
Dinsdag 15 november
Vrijdag 2 december
Maandag 5 december
Dinsdag 13 december
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 december

Zandbos 48
2134 DE Hoofddorp
023-5634514

Afsluiting kernconcept groei en leven
Opening kinderboekenweek.
Kinderboekenweek: Gi Ga Groen.
Herfstvakantie + studiedag
Tosti’s
Inloop en koffieochtend
Infoboog
MR-vergadering
BOVO-info avond groep 8
Inloop- en koffie ochtend
Sinterklaasviering alle kinderen 12.00 uur vrij
Afsluiting kernconcept Groei en leven
Kerstviering
Studiedag alle kinderen vrij
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Korte mededelingen
2022
•
Mogelijk heeft u het leuk nieuws over Joris Vleeming
uit groep 8 al gehoord. Hij is dit jaar de loco
kinderburgemeester van Haarlemmermeer. Joris gefeliciteerd!
Wij zijn trots op je! Hier gaan we vast nog veel meer leuks over
horen.
•
Langzaam merken wij om ons heen dat er kinderen een
positieve corona test hebben. In de klassen letten wij extra op
hygiëne. Wij hebben in alle groepen desinfectie beschikbaar
en de gewone handzeep bij de gootsteentjes in de lokalen.
•
Dinsdag 4 oktober wordt het kernconcept Macht en
Regels in alle klassen afgesloten. U bent om 14.10 uur welkom
om in de klas van uw kind te komen kijken en luisteren naar
wat zij hebben gedaan afgelopen periode van Macht en
Regels.
•
In de bijlage van deze info zit een brief van de
gemeente. Hierin staat meer info over een mogelijke
vergoeding van schoolkosten.

•

Wilt u wanneer u uw kind met de auto naar school brengt in de
parkeervakken parkeren. Dit voorkomt onveilige situaties voor alle
kinderen.

•

Dit schooljaar hebben we onze gezonde school vignetten weer
verlengd. Mogelijk heeft u het bordje al zien hangen bij de deur.

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober openen we met de kinderen de Kinderboekenweek met als thema: 'Gi-ga-groen'. Met
dit thema openen we niet alleen de Kinderboekenweek, maar ook het nieuwe kernconcept 'Groei en Leven'.
Van 5 t/m 14 oktober zullen er allerlei leuke activiteiten plaatsvinden op school die uiteraard te maken hebben
met lezen, boeken, verhalen en kinderboekenschrijvers.
In de Kinderboekenweek houden we ook dit jaar weer een voorleeswedstrijd. De kinderen van de groepen 3
t/m 8 kiezen een groepswinnaar, die vervolgens mag gaan lezen op het podium. De winnaars van de groepen 7
en 8 strijden ook nog eens om een plek om voor te lezen in de bibliotheek van de Haarlemmermeer, in de
Nationale Voorleeswedstrijd.
Ook doen we weer mee met kassabonnen sparen. Twintig procent van de ingeleverde bonnen mogen wij
besteden aan kinderboeken voor onze bibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer nieuwe boeken we voor
school kunnen kopen. Bij boekhandel Stevens (in het centrum van Hoofddorp) hebben ze een laatje waar u uw
bon in kunt laten doen. Als u bij Bruna een boek koopt dan kunt het bonnetje daarvan meegeven aan uw kind
naar school. School levert dan aan het eind alle bonnetjes in bij Bruna.
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Kernconcept Groei en leven
2022
Komende periode start het nieuwe kernconcept Groei en Leven. Deze openen we samen met de
Kinderboekenweek. Alle activiteiten zijn gericht op planten en natuur gecombineerd met extra aandacht voor
lezen
Bij het kernconcept Groei en leven gaat het vooral om het besef wat leven is, dat alles wat leeft een bepaalde
ontwikkeling of groei doormaakt. Elk kind maakt een soortgelijke groei (ontwikkeling) door op verschillende
gebieden, maar ook vindt er ontwikkeling plaats van mens en dier als soort (evolutie). Tot slot staat het besef
centraal dat ook de aarde als geheel een bepaalde ontwikkeling doormaakt.
Een kernconcept is heel breed. We hebben ervoor gekozen om ons schoolbreed te richten op de volgende
vraag: Hoe werkt een plant, mens/dier? Dit splitsen we in 3 onderdelen:
•
•
•

Welke voorwaarden zijn er nodig voor leven?
Wat is de functie van verschillende onderdelen van plant, mens/dier?
Hoe houden we planten, mens/dieren gezond?

Deze onderdelen komen van groep 1 t/m 8 aan bod. Hierbij sluiten we aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase
van de kinderen. In de onderbouw gaat het met name om kijken en bewust worden van deze aspecten.
Wanneer leeft een mens/dier: ademhaling, voedsel, water? Hoe groei je in je leven: van baby naar kind,
volwassene tot oud persoon en wat gebeurt er dan? In de midden- en bovenbouw gaan we dieper in op hoe
leven werkt Zowel in planten- als in de dieren- en mensenwereld. Wat eet je (of een dier/plant) allemaal en
wat gebeurt er met dat voedsel, wat wordt gebruikt en wat zijn afvalstoffen.
Via parro heeft u van de leerkrachten al een oproep voorbij zien komen om te ondersteunen/ autorijden bij
een leuke openingsactiviteit binnen het thema.
Het zou leuk zijn als alle kinderen een eigen plantje hebben in de klas. Wilt u uiterlijk 5 oktober uw kind een
(niet te groot) plantje meegeven waar ze voor gaan zorgen en van gaan leren in de klas.
In groep 3 gaan wordt een tuincentrum ingericht. Mocht u thuis plantjes hebben waarvan het simpel is om een
stekje te maken dan zijn ze in groep 3 heel blij. Voor meer info of het inleveren van stekjes of ander handig
materiaal voor het tuincentrum kunt u contact opnemen met juf Sanne s.peters@deregenbooghoofddorp.nl
Halverwege de periode zullen we de kinderen verrassen met nieuwe input. Dit doen we op het moment dat de
nadruk verschuift van plant (giga groen) naar mens en dier na de herfstvakantie. Hier leest u meer over in de
volgende Infoboog.
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