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Oktober 2019 

 

Voorleesinloopmiddag 08-10 

Dinsdag 8 oktober wordt er in het kader van de Kinderboekenweek een voor-
leesmiddag gehouden. Ouders, opa’s/oma’s, tantes/ooms… iedereen is welkom 
om voor te komen lezen. Ieder kind mag één voorlezer meenemen. Breng de 
leerkracht uiterlijk vrijdag 4 oktober op de hoogte van wie er voor uw kind komt. 
Zo kan de leerkracht rekening houden met het eventueel verdelen van de leer-
lingen in groepjes. De inloopmiddag is van 14:30-15:00. De deur zal 14:20 geo-
pend worden. Om 15:00 zullen de voorlezers worden gevraagd de klas te verla-
ten. De kinderen zijn op het reguliere tijdstip 15:15 uit. 

 

Kinderboekenweek 
Vanaf 2 oktober t/m 13 oktober 2019 is dit jaar weer de Kinderboekenweek. Tij-
dens deze editie van de Kinderboekenweek is het thema Op reis. De bibliotheek 
nodigt al zijn leden, niet-leden en hun vriendjes uit om naar de bibliotheek te ko-
men en kennis te maken met alle gave boeken rondom reizen.  

Voor allerlei (bijna) gratis activiteiten kunt u kijken op de volgende site: 

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/evenementen/evenement/13053-
kinderboekenweekfeest-reis-mee  

Welkom 
Wij heten Quinn Verheij, Amaris Dedej, Miguel Gonzales, Jay Martins, Diva Ed-
wards en Quincho Regales welkom op onze school. Veel plezier! 
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Spellingsprint  

Ook dit jaar wordt er in groep 7/8 d.m.v. de inzet van hulpouders gewerkt aan het versterken van de spel-
lingvaardigheden bij leerlingen die hier moeilijkheden bij ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de me-
thode Spellingsprint. Het doel van Spellingsprint is het automatiseren van de spellingcategorieën, zodat 
leerlingen auditief aangeboden woorden uit het hoofd leren opschrijven. Volgens een strak schema en een 
vaste opbouw wordt hier 3 keer per week 30 min extra buiten de klas mee geoefend. De leerlingen ontwik-
kelen hiermee een groter spellingbewustzijn en leren klanken, letters en spellingsregels automatiseren. Wij 
willen de ouders die hieraan meewerken ontzettend bedanken voor hun inzet!  

Kinderboekenruilmarkt 
Als afsluiting willen we als school op 16 oktober een kinderboekenruilmarkt organiseren. Om die reden wil-
len we u als ouder vragen thuis de zolder op te duiken en na te gaan of u oude kinderboeken heeft liggen 
die niet meer gelezen worden en die u wilt schenken aan een nieuwe eigenaar. Geef deze boeken graag 
z.s.m. mee aan uw kind(eren). De boeken dienen heel en bruikbaar te zijn. De leerkrachten zullen de boe-
ken in de klas verzamelen.  

Op de dag van de kinderboekenruilmarkt zullen er twee plekken worden ingericht; één 
voor de bovenbouwboeken en één voor de onderbouwboeken. Alle kinderen ontvangen 
een waardebon voor een boek naar keuze.  

U bent vanaf 11:30 van harte welkom om samen met uw kind op zoek te gaan naar een 
nieuw boek. Er zal koffie/thee voor u klaar staan en als er een nieuw boek gevonden is, is 
er in de klas van uw kind de gelegenheid om samen een start te maken met de nieuwe reis. 

Yoleo gratis voor kinderen met een bibliotheekpas 

Goed nieuws! Vanaf 26 augustus 2019 kunnen alle kinderen met een bibliotheekpas gratis boeken lezen 
met Yoleo! 

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen 
als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken, die ze an-
ders misschien niet zo gauw zouden oppakken. 

Yoleo is leuk voor alle kinderen, dus ook voor dyslectische kinderen. Ideaal om dus populaire kinderboeken 
te lezen in de klas. Yoleo stimuleert om thuis ook meer gaan lezen. En zo komen leerlingen beter geoefend 
weer terug in de klas. 

Hybride boek 

Een hybride boek is een digitaal boek dat op een pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride 
boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de 
tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal. 

Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden. 

Lid worden van een bibliotheek? 

Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek, omdat het belangrijk is, dat kinderen kunnen lezen en informatie 
kunnen zoeken voor school of voor hun hobby, zonder dat dat geld kost. 
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Generation Discover 
Op woensdag 2 oktober gaan de groepen 6, 7 en 8 op excursie naar Generation Discover. Generation Disco-
ver is een festival dat wordt georganiseerd in Ahoy, Rotterdam. Er worden hele leuke activiteiten aangebo-
den op het gebied van techniek en wetenschap. Dit jaar worden de activiteiten aangeboden rondom het 
thema 'leven in het jaar 2050'. Dit wordt georganiseerd van 2 tot 6 oktober. Vind u het ook leuk te gaan met 
uw kind? Dat kan! Het is namelijk helemaal gratis en de activiteiten die u daar kunt doen zijn geschikt voor 6 
jaar en ouder. Het festival is geopend van 9 tot 5 uur.  

Weekend van de Wetenschap 
Het 'Weekend van de Wetenschap' is een landelijk evenement voor wetenschap en technologie, dat plaats-
vindt in het eerste weekend van oktober. 
 
Bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en musea openen op zaterdag 
5 en zondag 6 oktober hun deuren voor het grote publiek om live wetenschap en techno-
logie te beleven. 
 
Het doel van het 'Weekend van de Wetenschap' is het onderstrepen van het belang van 
wetenschap en technologie voor onze maatschappij. De activiteiten tijdens het 'Weekend 
van de Wetenschap' worden bedacht en georganiseerd door vele wetenschappelijke en / 
of technologische organisaties en instellingen. Deze deelnemers geven inhoud aan het 
landelijke evenement. 

Voor hele leuke, interessante activiteiten dat weekend kunt u kijken op 
www.weekendvandewetenschap.nl/activiteit-jaar/2019/  

 Schoolvakken oefenen met Junior Einstein 
 
Willen kinderen extra oefenen, bijvoorbeeld voor de Citotoets? Dat kan! Bibliotheekleden kun-
nen gratis inloggen op Junior Einstein. Je vindt er leuke oefeningen voor rekenen, begrijpend 
lezen, tafels en topo. Superhandig. Het enige dat je nodig hebt, is het pasnummer en het wacht-
woord van je bieb-account.  

Leren lezen en schrijven 
Voor de kinderen in groep 3 is een heel spannend schooljaar aangebroken; ze leren nu lezen en schrijven! In 
groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode be-
staat uit 13 kernen (hoofdstukken). Van tijd tot tijd wordt u door juf Rabia via de mail op de hoogte gehou-
den van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen 
vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben 
geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren 
en hun ontwikkeling stimuleren!  

Thema kern start: Jij en ik 

In kern start hebben de kinderen kennis gemaakt met 
klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de 
klas enzovoorts. Het thema van de kern was: ‘Jij en ik’. De kinderen hebben via het verhaal bij deze kern ook 
kennis gemaakt met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. 
Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter. 

De kinderen hebben de eerste twee weken de letters: i, k, m, s, en p geleerd en ze kunnen nu met die letters 
korte woordjes maken en die lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en 
schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal. 
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World Clean Up Day 
In het kader van World Clean Up Day op zaterdag 21 september heeft groep 3 op 19 september meegehol-
pen met het opruimen van zwerfvuil rond de school. Rondom dit onderwerp zijn er een heleboel leuke ge-
sprekken gevoerd in de klas. De kinderen zijn zich er op een leuke manier bewust van geworden hoe ze kun-
nen bijdragen aan een schone omgeving. Een schone en gezonde planeet is natuurlijk wat we allemaal wil-
len! 

Natuurles 
Op donderdag 19 september hebben de groepen 3 & 4 hun eerste natuurles gehad op de kinderboerderij in 
Pernis. Het lesprogramma bestond uit een introductie van Kees Konijn (een knuffelpop) die minipompoenen 
verzamelt. Hij had er wel 50 stuks! Tijdens een storm op de kinderboerderij is Kees al zijn pompoenen kwijt 
geraakt in het bloemenlabyrint (weggewaaid). De kinderen moesten hem helpen om alle pompoenen weer 
terug te vinden (speurtocht). Daarna was er als beloning: pompoensoep! Als afsluiting: zonnebloemen pluk-
ken voor alle leerlingen. Het was onwijs leuk! 

Verandering van overblijf 
Dinsdag 1 oktober 2019 is er om 19.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderde opzet van de 
tussenschoolse opvang (de overblijf). 
Brood en Spelen Kinderopvang verzorgt deze voorlichtingsbijeenkomst en zullen vertellen wat er verandert 
of hetzelfde blijft.  
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OKTOBER  
6 Jezz de Looff (2009)   Groep 7  

7 Wojciech Kaminski (2012)  Groep 4  

11 Yara van der Klift (2013)  Groep 3  

14 Jayli van der Klift (2012)  Groep 3  

18 Ian Oversluizen (2011)  Groep 4  

21 Damian Rosman (2010)  Groep 5  

22 Nadine van Vugt (2012)  Groep 4  

26 Natalia Szczygielska (2011)  Groep 4  

De eerste zwemles in groep 5   

De eerste zwemles in groep 5 is altijd spannend! De kinderen waren dan ook een beetje zenuwachtig, want 
hoe gaat dat nou precies? Ze werden door de bus opgehaald en weer naar school gebracht. Bij de eerste 
zwemles ging het heel goed! De kinderen hadden al hun spullen bij zich, alle meiden hadden hun haar in een 
staart en bovendien hebben de kinderen uitstekend hun best gedaan. Om u te vertellen wat de kinderen er 
zelf van vonden, laten wij ze hieronder even aan het woord:   

Wat vonden wij van de eerste les schoolzwemmen? En waarom? 
Wij vonden de zwemles een beetje streng. De juf was soms streng en soms 
niet. We vonden het leuk,  omdat wij iets hadden geleerd. We vinden het 
leuk dat we met de hele klas gaan zwemmen en hebben weer zin in de vol-
gende les! 
 
Emmilius en Genesis 
 
Wat vonden wij van de eerste les schoolzwemmen? En waarom?   
Wij vonden het leuk en het water was lekker koud. De meester was ook heel leuk en kon ons goed leren 
zwemmen. Wij zaten in een leuk groepje. We hebben zin in de volgende les!  
 
Moreno en Noa    

Verkeerseducatie 
SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en ver-
keerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een 
eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Samenwerken binnen 
een gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is 
immers een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Vanaf 30 september starten wij de verkeerseducatie met alle groepen. Dit zullen les-
sen in de klas zijn maar ook buiten op het plein of in de wijk. 
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Week van de Biologie 
Voor een safari hoef je niet naar Afrika! Duik gewoon je tuin in en ontdek hoeveel er leeft in de grond. 
Van loopkever tot miljoenpoot en van mier tot regenworm. ‘Graaf’ mee met dit landelijke onderzoek, van 
30 september tot en met 6 oktober. Zoeken kan in je tuin, op je balkon of op het schoolplein. 

Het leven in de bodem is erg belangrijk. Zonder bodemdieren geen gezonde bodem! En dus niet vol-
doende te eten voor ons, geen gezuiverd water om te drinken en geen katoenen kleren om aan te 
trekken bijvoorbeeld. Miljoenpoten, loopkevers of regenwormen: zij zorgen heel goed voor onze 
tuinen! Afval zoals herfstbladeren wordt bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel voor de 
planten. 

Hoe gaat het eigenlijk met die kleine maar onmisbare dieren in onze dorpen en steden? Meestal lo-
pen we letterlijk aan ze voorbij, maar tijdens de Bodemdierendagen krijgen onze onbekende buren de 
aandacht die ze verdienen. 

Maandag 30 September is groep 1/2 dan ook flink aan het zoeken geslagen naar die kleine diertjes. 
We hebben er een heleboel gevonden en bekeken met een vergrootglas. 
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Herfstvakantieactiviteiten in De Bonte Koe 
  

Spionnenjacht – dinsdag 22 oktober 2019 

  

Dit is een oproep voor alle speurneuzen uit Pernis! We hebben een spion gezien in De Bonte Koe, maar we 
zijn hem nu kwijt. We hebben jullie nodig om hem terug te vinden. Jullie gaan hem opspeuren door met el-
kaar de hersenen te laten kraken, in beweging te komen en vooral heel veel lol te hebben! Tijdens de zoek-
tocht gaan jullie leuke opdrachten doen.  

Komen jullie ons helpen? Kom dan op dinsdag 22 oktober om 2 uur naar De Bonte Koe en vind de spion. Voor 
de echte speurneuzen die hem vinden, staat een leuk prijsje te wachten!  

  

Tijd: 14.00 - 16.00 uur   

Waar: De Bonte Koe - Huis van de Wijk  

Ring 224, 3195XR Pernis  

Voor: Kinderen van groep 1 t/m 8  

Kosten: €0.50  
 

Theatervoorstelling Eureka! – donderdag 24 oktober 2019 

 
Eureka wil buiten spelen – rennen en springen, maar vooral: Vliegen. Ze droomt ervan om astronaut te wor-
den. Dat heeft ze niet van een vreemde. Haar vader is namelijk de handigste uitvinder die je je kunt voorstel-
len. Het hele huis is dan ook één grote werkplaats. Maar hij gebruikt zijn talent vooral om zijn dochter te be-
schermen tegen de boze buitenwereld. Zo wordt Eureka ingepakt in een Op-blaas-regenjas om botsingen te 
verzachten en draagt ze verplicht Goede-weg-schoenen die na school meteen naar huis lopen. Haar vriendje 
Mo is de enige die begrijpt dat Eureka ECHT wil vliegen. Samen bedenken ze een list om te kunnen spelen en 
zelf te bouwen aan een eigen Fladder-raket. Bestemming: Gevaar! Als dat maar goed afloopt… 
 
Tijd: 14:00 – 15.30 uur * 
Waar: De Bonte Koe – Huis van de Wijk 
Ring 224, 3195XR Pernis 
Voor: Kinderen van groep 1 t/m 8 
Kosten: €0,50 
 
* de tijden voor deze activiteit zijn nog onder voorbehoud, de definitieve tijden komen op de flyer te staan. 


