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Algemene informatie: 

 

21st century skill sociale en culturele vaardigheden. 
Dit was alweer de laatste week van de 21st century skill sociale en culturele vaardigheden voor dit 
schooljaar. 
We hebben er dit keer voor gekozen om deze skill te combineren met ons project 'Kriebels in je buik'. 
Binnen het project kwamen onderwerpen als 'grenzen stellen' aan de orde. Hoe geef jij je grenzen wat 
betreft aanrakingen van anderen aan? Waar ligt die grens eigenlijk en is dit voor iedereen hetzelfde? 
Verschilt dit per persoon of misschien wel per cultuur? 
Ook het thema 'bloot' is aan bod gekomen. Wat is bloot precies? Voor de een betekent dat dat je 
helemaal niets aan hebt, voor de ander is een onbedekte arm of een onbedekt been al bloot. Waar 
mag je eigenlijk bloot? Overal? Bij de voetbal in de kleedkamer? En welke rol speelt cultuur hierbij? 
Deze zaken zijn in alle groepen aan bod gekomen en leverden interessante gesprekken op met als 
uitkomst dat dergelijke zaken voor iedereen anders zijn en dit gerespecteerd wordt/moet worden. 
Begin december zullen we verder gaan met de 21st century skill samenwerking. 
 
Schoolfruit- en groente. 
Van de week zijn we gestart met het Europese schoolfruitprogramma. 
Woensdag kregen de kinderen een mandarijn, donderdag een peer en vrijdag een wortel. 
Voor volgende week staan radijs, sinaasappel en peer op het programma. 
Dit project loopt door tot april 2018! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 

maandag  20-11 Tien minuten gesprekken. 

dinsdag  21-11 * 

woensdag  22-11 Tien minuten gesprekken. 

donderdag  23-11 Rapporten mee (excl. groep 8). 
Scholenmarkt VO op Kaskade. 

vrijdag  24-11 Verzending nieuwsbrief 13. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij het thema "Sport" afgesloten met het maken van een eigen ontworpen 
voetbal en een podium. Vanaf volgende week storten wij ons volledig op het Sinterklaasfeest. 
Misschien dat wij dan ook weten wat wij met de gevonden pakjes kunnen doen. 
Vandaag hebben wij weer een spetterende toneeldag gehad met sportieve optredens.  
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Deze week hebben wij lekker gesmikkeld van het schoolfruit. Wij hadden woensdag mandarijnen, 
donderdag peren en vrijdag wortelen. De kinderen die de wortel niet wilden eten, kregen hem mee 
naar huis om alsnog te eten of in de schoen te stoppen voor Americo. 
Ook hebben wij "Kriebels in je Buik" afgesloten met het verhaal waar baby's wonen voordat ze 
geboren worden en hoe ze gemaakt worden. Vraag gerust aan jullie kinderen of zij het verhaal nog 
weten. Ook hebben wij een raadspelletje gedaan met de babyfoto's van de kinderen.  
De letter van de week is de p van piet. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Op maandag 20 en woensdag 22 november spreken wij jullie graag tijdens de 10-
minutengesprekken. Op donderdag 23 november krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 
Misschien is het handig om een grote plastic tas mee te geven. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
 

 

Groep 3: 
Wat een spanning. Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en er gebeurt meteen weer van 
alles... We gaan er maar van uit, dat het allemaal weer goed komt! De les van kriebels in je buik 
ging dit keer over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Zijn jongens nou 
echt altijd stoer en meisjes altijd lief?!  
Tijdens het voorlezen van een Engels prentenboek merkten we, dat de kinderen al veel van Engels 
weten!  
Vanaf deze week krijgen de kinderen, vanwege het EU-Schoolfruitprogramma, op woensdag 
/donderdag/vrijdag groente en fruit op school.  
Vandaag hebben wij de week gezellig afgesloten op het toneel. Wat hebben onze kinderen hard 
gewerkt afgelopen weken! Wij zien u graag aanstaande maandag- of woensdagavond tijdens de 
10-minutenavonden om de vorderingen te bespreken. 
 
Fijn weekend allemaal! juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en 4B: 
Vandaag hebben de kinderen een aantal van hun schriften mee naar huis gekregen om samen met 
u in te zien. 
Het is de bedoeling dat de schriften maandag weer mee gaan naar school. We moeten er dan 
weer in werken! 
Maandag en woensdagavond zijn de rapport gesprekken. We zien u dan graag op school! 
 
Vanochtend hebben we weer een leuke toneelochtend gehad. Groep 4a heeft gezongen over een 
Dromedaris die ontsnapt was uit de dierentuin. 
Groep 4B had een paar lastige raadsels voor ons! 
Bij de lessenserie "Kriebels in je buik " stond de eigen geboorte van de kinderen centraal. Fijn dat u 
het "interview" afgenomen door uw kind over hun geboorte heeft ingevuld! 
In de klas hebben we behandeld hoe je dat doet. Vragen stellen, luisteren, noteren en doorvragen. 
We hebben het vrijdag in de klas besproken. Er waren een paar mooie verhalen bij! 
Volgende week vrijdag gaat groep 4B naar het museum voor Volkenkunde. We hebben nog niet 
genoeg rijouders, wilt u een mail sturen naar juf Dyonne als u kan? Groep 4A gaat in februari. 
In de klas volgen we het Sinterklaasjournaal. We hebben rond de school een aantal pakjes 
gevonden die waarschijnlijk van de boot zijn gewaaid. 
Nu maar hopen dat de stoomboot zaterdag naar Nederland komt..... 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe, 
De leerkrachten. 
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Groep 5: 
Dinsdag hebben we lootjes getrokken voor de surprises. In de brief die is meegegaan staat wat de 
bedoeling is. Mochten er nog vragen zijn dan horen we het natuurlijk graag. Veel succes met 
dichten en knutselen allemaal!  
Vandaag was er weer toneel. Uit onze klas hebben een aantal kinderen een dansje gedaan en we 
hebben denkbeeldige (Sinterklaas)cadeautjes uitgepakt zonder te praten. Door goed uit te beelden 
kon het publiek raden wat erin zat. Verder zijn vandaag de schriften mee naar huis gegaan. Zo kunt 
u samen met uw kind bekijken wat we de afgelopen periode hebben gedaan. Vooral de nieuwe 
vakken zijn natuurlijk leuk om even te bekijken. Graag maandag de schriften weer mee terug naar 
school natuurlijk!  
Volgende week zijn op maandag en op woensdag de 10-minutenavonden. Op donderdag gaan de 
rapporten mee naar huis. 
Skills: Sociale- en culturele vaardigheden 
Tijdens ‘kriebels in je buik’ hebben we het gehad over het ontstaan en de geboorte van een baby. 
Als een baby er eenmaal is zijn er allerlei gewoontes die we hebben zoals beschuit met muisjes, een 
ooievaar in de tuin en een geboortekaartje. We hebben ook besproken hoe dit in andere culturen 
gaat. 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

 

Groep 6: 
Op dinsdag hebben we lootjes getrokken. Bewaar het lootje goed. Je hebt nu drie weken de tijd om 
een surprise te maken. Daar maak je natuurlijk een mooi gedicht bij. Succes! 
Inmiddels heeft iedereen zijn of haar leesbeurt gehad. Goed gedaan allemaal! 
De rapporten zijn gemaakt en worden eerst met de kinderen besproken en daarna met de ouders. 
Op maandag met de kinderen van wie de ouders maandagavond komen en zo ook van de 
woensdag. 
Tijdens Kriebels in je buik hebben we het over verschillende soorten relaties. We leren dat het 
kiezen van een partner in Nederland vrij is én dat dit ook een recht, maar dat dit niet in elke cultuur 
gebruikelijk is. We kijken naar een kort filmpje van schooltv: "Homoseksualiteit, hoe gaan we er in 
de wereld mee om?" Zo leren we ook weer over andere culturen voor onze Skill sociale en culturele 
vaardigheden. 
Huiswerk: 
Maandag 20 november: Toets Aardrijkskunde Blok 2. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Het begint al spannend te worden; de Sint komt in het land. Ook al zijn wij groep 7, het is voor ons 
nog steeds een heel belangrijk feest. Dinsdag hebben we lootjes getrokken. In de surprise stoppen 
we een cadeautje van 5 euro. 
Deze week hebben we gerekend met procenten, waren we bezig met fotografie en toneel. De 
leerlingen hebben buiten foto's gemaakt over groen om de school. 
We hebben het zo druk gehad hiermee dat de lessen Kriebels in je buik naar volgende week worden 
opgeschoven. 
Denken jullie nog aan het huiswerkblad. Maandag inleveren.  
De toets over de Romeinen is donderdag. 
 
 Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
Alle adviesgesprekken zijn achter de rug, de rapporten zijn inmiddels mee naar huis. Iedereen komt 
nu hopelijk volgende week goed beslagen ten ijs op de scholenmarkt. Deze markt is op donderdag 
23 november op de Kiem en begint om 19.30 uur. De meeste VO-scholen staan daar met een 
kraampje met allerlei informatie over hun eigen school.  
Op dinsdagmiddag hebben we lootjes getrokken, want de Sint komt weer naar Nederland. We 
verheugen ons nu al op al die leuke surprises, gevuld met cadeautjes en lekkers! Natuurlijk hoort 
daar ook een origineel gedicht bij! 
 
 
 
 
 
 

 
Op vrijdag is een groepje kinderen uit onze klas op bezoek geweest bij Huize Jacobus. Ze mochten 
helpen bij het serveren van het eten. De waterkannen moesten gevuld worden en sommige mensen 
moesten zelfs een slabbetje om.  Natuurlijk mochten ze ook mee eten. Na het eten moest er 
opgeruimd worden. Het was een gezellige en ook wel leerzame ervaring. 
Project/skill: 
Deze laatste week van het project hebben we het gehad over de sociale media, wat zet je daar wel 
op en wat niet. Is het bijvoorbeeld handig om een profielfoto in zwemkleding erop te zetten? En 
hoe zit het met filmpjes? Wat film je wel en wat niet, mag je zomaar alles van iedereen ongevraagd 
online zetten? Daarnaast hebben we het ook gehad over seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
misbruik en situaties die niet prettig voelen. Wat is jouw grens en hoe geef je die aan! 
Op woensdagochtend hadden we in de klas bezoek van twee dames van de stichting ‘Tienerwijs’. 
Ze hebben met de klas gepraat over relaties en vriendschap. Dit sloot mooi aan bij ons project. 
Volgende week komen ze nog een keer. Dan wordt er seksuele voorlichting gegeven. Kunnen we 
gelijk checken welke informatie uit ons project is blijven hangen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huiswerk: 
Vrijdag 24-11: Huiswerkblad maken.   
 
Groeten en een fijn weekend van juf Henriëtte en juf Joukje 

 

 

De jarige(en): 
18 Rody Zoet (2005) 8 

19 Griet Rotteveel (2006) 8 
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Ingezonden berichten: 
 
 
 
 
 
 
 

Over Onder het Buro! En Lotte Middendorp  
Bere Boos! 
Kindervoorstelling 2 – 4 jaar 
 
Waarom Evy zo boos is, dat weet ze niet. Ze kan het zich niet meer herinneren. Maar ze is 
het wel. Dat weet ze heel zeker! Dus gaat ze weg. Weg van huis van papa en mama. Heel 
ver weg van alles en iedereen waar ze boos op is. Ze heeft haar koffer al ingepakt. Alle 
spullen moeten mee! Alles in het kleine koffertje. Maar waar gaat ze heen? Zal ze dan nog 
steeds boos zijn? Wat moet je doen om niet meer boos te zijn? 
 
Datum:  zondag 26 november 2017 
Aanvang:  14.30 uur en 16.00 uur 
Locatie:  Brede School Kaskade 
Entreeprijs:  € 6,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


