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AGENDA

NIEUWS UIT DE GROEPEN

za 17 nov. Sinterklaas komt aan in Nederland

Het zonnetje van de week in groep 1/2 D
Deze week zijn Berinay en Nehan " het zonnetje
van de week". Zij krijgen hun zonne-schilderij
mee naar huis. Op elke zonnestraal staat een
compliment die door de kinderen uit de groep
bedacht is zoals: Wat heb je mooie ogen. Wat
kan je goed samen spelen en/of je kan goed
opruimen etc.
👍Tip voor de ouders👍
U kunt op de lege zonnestralen eventueel zelf
een compliment schrijven.
In de klas (rechts op het leerbord) hangt het
"zonnetje van de week". Neemt u gerust even de
tijd om het te bekijken!
🍁🍃🍂Thema Herfst.🍃🍁🍂
We hebben egeltjes gekleid. Ook hebben we een
herfsttafel vol met prachtig herfstvruchten
waarbij de
kleuters de
meegenomen
zaden uit het bos
kunnen tellen en
sorteren op
aantal en op
soort.

VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op
school doet. Ook als het gaat om alles wat uw
kind leert op het gebied van sociale en
emotionele vaardigheden. Dit schooljaar zijn we
gestart met Kwink. Kwink is volledig online
lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met
behulp van Kwink leert uw kind belangrijke
lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn
sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is
een veilige groep van belang. Een groep waarin
kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin
verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.
Kwink stelt ieder jaar nieuwe lesdoelen vast. Eén
van de doelen waar aan wordt gewerkt is
mediawijsheid. Het medialandschap is de
afgelopen jaren erg veranderd. Ons hele leven
speelt zich inmiddels af via media: van het
vinden van een baan tot het zoeken naar een
partner, van het doen van de dagelijkse
boodschappen tot de aanschaf van luxe
goederen. Maar ook minder prettige zaken als
pesten, diefstal, criminaliteit en terrorisme spelen
zich intussen online af.
Op school kunnen wij kinderen leren om op een
goede wijze met nieuwe media als bijv: Youtube
en Facebook om te gaan. Maar ook het kunnen
vinden wat je nodig hebt en bepalen of de
informatie die je vindt betrouwbaar is of niet.
Kwink kan hierbij helpen.

Veel plezier met
Flip en het zonnetje😃

Zelf appelmoes maken in groep 1/2 E
Groep 1/2 E heeft zelf appelmoes gemaakt. We
hebben heel veel nieuwe woorden geleerd over
de appel. We kunnen nu een recept “lezen” . Ook
hebben we zelf de appels geschild en in kleine
stukjes gesneden. Het moest best lang in de pan
en daarna ook nog afkoelen.

Volgende week is het ‘de week van de
mediawijsheid’ in Nederland. Ik wens u veel
(media)wijsheid toe.
Hartelijke groet,
Henry Kops
Directeur De kleine
Wereld

Vlak voordat we naar huis gingen hebben we
onze zelfgemaakte appelmoes opgegeten.
En………….het was de lekkerste appemoes ooit 

In de ban van ………….
Groep 5 is in de ban van geschiedenis en
aardrijkskunde. We begonnen dit jaar met wat
algemene lessen over wat geschiedenis en
aardrijkskunde is. Voorafgaand aan deze lessen
gaf een groot deel van de groep aan dat
geschiedenis en aardrijkskunde saai is. Maar nu,
een paar weken later staat aardrijkskunde en
geschiedenis bij veel kinderen van groep 5 in de
top 3 van lievelingsvakken op school. De groep is
erg enthousiast en kan van alles vertellen over
de waterkringloop, het verdampen van water,
jagers en verzamelaars en de oertijd. Op dit
moment zijn we bezig met de Romeinen.
Afgelopen dinsdag waren een paar kinderen
teleurgesteld omdat de geschiedenisles moest
worden onderbroken voor buitenspelen. Hoezo
saai? Volgende week gaat groep 5 naar het
Museon en gaat nog veel meer leren. We gaan
dan leren over de duinen en de bescherming van
Nederland tegen het zeewater. Klinkt ook erg
saai!
Groetjes groep 5

makkelijk. Wij adviseren dan ook om de scholen
zelf te gaan bekijken en niet een school te
kiezen, omdat deze bijvoorbeeld dichtbij is. In
januari zullen wij met de groep twee Voortgezet
Onderwijs scholen gaan bezoeken.
Groetjes groep 8a
LKP Techniek groepen 1 t/m 4
Bij techniek hebben we al veel geleerd
bijvoorbeeld: Tijdens de lessen is het belangrijk
je goed te concentreren op het werk wat je gaat
maken. Niet te snel opgeven maar doorzetten,
leren van elkaar en samenwerken.
Fouten maken is niet erg daar leer je van. Het is
fijn om een compliment te geven en te
ontvangen. Bij techniek is het belangrijk dat je
eerst goed nadenkt en een plannetje maakt
voordat je iets gaat doen. Dit zijn allemaal hele
belangrijke dingen die je nodig hebt om iets te
gaan maken.
Natuurlijk hebben de leerlingen leuke dingen
gemaakt, kijkt u maar hieronder!
Sorteren/ en herfst groep 1 en 2: Hierbij leren ze wat
bij elkaar hoort

Een spinnenweb weven groep 3: Zij hebben een
spinnenweb gemaakt met hout en wol.
Voorlopig advies groep 8A
Twee weken geleden hebben de kinderen uit
groep 8 hun voorlopig advies gekregen. Dit was
voor iedereen heel erg spannend.
Soms viel het voorlopig advies een beetje tegen,
maar soms juist ook niet. Sommige kinderen
hebben besloten om de laatste periode NOG
harder hun best te gaan doen. Dit was namelijk
nog het voorlopig advies. Het definitieve advies
komt er nog aan…… Spannend!!!!!
De kinderen hebben ook een lijst meegekregen
met alle scholen die
bij het voorlopige
advies passen.
In de scholenwijzer
kunnen de kinderen en
de ouders veel
informatie vinden over
de scholen die hen
interesseren en bij het
advies passen.
Een school kiezen die
bij je past is niet
OBS De Kleine Wereld

Van Ruysbroekstraat 7

Een kijkdoos groep 4: van een schoenendoos een
kleine versie van hun fantasiewereld gemaakt.
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