Oktober 2021
Voorwoord
Dinsdag 5 oktober was het dag van de leraar, World teacher’s day. Daarom een ode aan de leraar die
keihard werkt om de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Een ode speciaal voor hen.

ODE AAN DE LERAAR
Jij die zo hard werkt om alles voor de kinderen uit de kast te halen.
Jij die heel wat uurtjes op school en thuis werkt om je goed voor te bereiden op je lessen en je
administratie op orde te hebben.
Jij die de kinderen echt ziet zoals ze zijn.
Jij die de kinderen zo goed mogelijk laat ontwikkelen.
Jij die altijd kritisch kijkt naar je eigen werk en jezelf wilt verbeteren.
Jij die achter je collega’s staat.
Jij die samenwerkt om tot betere resultaten te komen.
Jij die je hart bij de kinderen hebt liggen.
Jij die na het lezen van deze zinnen denkt: Doe ik dit echt allemaal?
Jij die dat inderdaad allemaal doet.
Jij, ja jij, bent top!
Fijne dag van de leraar.
Wij bedanken iedereen voor alle leuke presentjes.
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Geboren
Dinsdagavond 28 september is Juf Corianne (5b) bevallen van
een mooie dochter Liese Shalom! Met Liese gaat het heel erg
goed.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2C
Baby nieuws
Onze juf heeft een baby in haar buik! De juf vertelde dat er negen baby’s verstopt waren in de klas. De
kinderen mochten zoeken en vonden al snel acht baby’s. De negende konden ze alleen niet zo goed
vinden. Na enige tijd zoeken vertelde de juf dat de negende ook nog heel klein is en je hem niet zomaar
kan vinden. Hij zit namelijk nog veilig in de buik van de juf!
Wat een feest. Bij dat bericht horen natuurlijk muisjes. In de klas zijn de kinderen nu ook regelmatig
zwanger met een dikke buik en komen er een hoop verhalen van hoe het was toen zij nog in de buik van
mama zaten.
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Dieren in de klas
Deze periode werken we over het thema beroepen. Bij de kleuters zijn ouders welkom om te komen
vertellen over hun beroep. De vader van Elin geeft les op het MBO in dierenverzorging.
Hij kwam op school met een konijn, twee hamsters, een cavia, een schildpad en een slang! Wat was dat
indrukwekkend! We mochten alle dieren even aaien en hij heeft verteld waar de dieren vandaan komen
en wat ze eten.
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Groep 4b:

Wij zijn groep 4b en we willen graag met jullie delen wat wij zoal aan het doen zijn in groep 4!
Op donderdag loopt juf Sanne bij ons in de klas stage. Maar omdat
het stageweek is, is zij er de hele week! We hebben onder andere een
Engelse les van haar gehad, waarbij we in het Engels kleuren aan
dieren moesten koppelen. Ook hebben we geheimschrift moeten
ontcijferen door middel van een spiegel en hebben we kennis
gemaakt met de standaardmaat ‘’kilo’’. Nadat we gevoeld hadden
hoe zwaar een pak suiker is, gingen wij in de klas op zoek naar
voorwerpen die ook ongeveer een kilo wegen. En dat bleek nog best
een lastige klus! Een Chromebook was net te zwaar, een stapeltje
dicteeschriften net te licht. Maar het is ons gelukt om wat voorwerpen
te vinden.
Het thema van de Kinderboekenweek is natuurlijk beroepen. Heel
veel kinderen uit onze klas waren helemaal verkleed naar school
toegekomen. We hebben het ook gehad over wat wij later zouden
willen doen voor werk. Een aantal van ons zou ook graag juf willen
worden!
Om nog meer over beroepen te leren, krijgt onze groep deze week en
volgende week veel ouders in de klas die wat over hun beroep komen
vertellen. Zoals bijvoorbeeld deze vrijdag, dan komt er een moeder
die bij de Koninklijke Marechaussee werkt én komt er een vader die in
de gevangenis werkt wat vertellen en laten zien. En volgende week
krijgen we nog bezoek van een moeder die huisarts is, een moeder
die apotheker is en krijgen we een moeder in de klas die op de
Spoedeisende Hulp werkt. Kortom, wij gaan met veel beroepen
kennismaken!
Groep 6A

Hallo ouders,
In deze klas hebben wij 2 juffen. Die heten juf Anne Marie zij is er ma t/m do en Ellis vrijdag.
Soms hebben wij extra hulp nodig en dan werkt juf Gerda met ons op de gang.
Wij begonnen dit jaar met een nieuwe methode
van rekenen, die heet: De wereld in getallen 5.
Het is een grote stap voor ons. Wij kregen in groep 5 sommen als 9x6 en nu al 9x56 en vb. 108:8. We
werken veel met rijgen en splitsen.
We hebben elke donderdag filosofie van juf Karin en Jantje. Bij juf Karin Hvo en juf Jantje Gvo.
In het begin van het jaar zaten we in tweetallen, maar sinds woensdag zitten we in groepjes.
Deze week tot volgende week hebben we kennismakingsgesprekken met de nieuwe juf
en hoe het in de klas gaat.
We hebben ook Blink. Thema is Wereldse kinderen. En we gaan een Ik en jij boek maken.
Het is heel leuk in onze klas en wij zijn super veel aan het leren en dat is wel een grote stap. Dat lukt
allemaal heel goed, omdat wij goed werken tijdens het stoplicht en ons concentreren op ons werk.
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Ook krijgen wij een nieuwe methode bij Engels en nu mogen wij samen met juf allerlei Engelse
methodes uitproberen. Afgelopen week hadden wij een hele leuke les met het liedje “Happy”. En dat
lukte goed.

Groetjes van klas 6A
geschreven door: Hugo en Vigo.
Groepen 8

gemaakt door Mila Nova Guusje & Paul.
Zo gingen de eerste drie weken in groep 8B
De eerste drie weken waren leuk Nova en Mila hebben meester Rudger.
Wij hebben het heel leuk in groep 8.
We hebben ook een stagiair meester Olaf.
We werken hard, we maken lol we spelen spelletjes het is erg gezellig.
We hebben een nieuwe rekenmethode en die is veel leuker.
En voor de rest is alles hetzelfde.
Zo gingen de eerste drie weken in groep 8A
Guusje en Paul hebben juf Marjan.
Ze is heel aardig en legt goed uit ze is een fijne juf.
We hebben ook een stagiaire en dat is juf Chantal.
Het werk gaat goed en het is gezellig.
Wij hebben ook een nieuwe methode van rekenen.
Hij is veel fijner en makkelijker je kan zelf kiezen of je plus doet of niet
Het rooster in groep 8
8:30 Inloop= Zelfstandig werken of samen
9:00 rekenuitleg= De juf legt de les uit en wij moeten hem gaan doen
9:30 weektaak= Meestal zelfstandig werken maar soms ook samen
10:00 spelling uitleg= We doen een dictee en schrijven woorden op
10:30 tienuurtje= we kijken jeugdjournaal en gaan eten
nova mila
Blink
Met blink hebben we het nu over fantastische families,
zoals de kennedy s en de jacksons.
Aan het einde blok moeten we een en stuk maken over een
bijzondere familie zoals de farao's van Egypte.
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of een andere beroemde familie.
we hebben laatst een brief geschreven als een soldaat in ww1 naar je moeder of je kleine broertje, met
allemaal heftige informatie.
Gym
Bij gym heb je 8 kinderen die helpen opbouwen en opruimen.
We doen leuke dingen en het is mijn favoriete vak.
Je wordt er fit van en we doen vaak ook groep tegen groep
gevechten meestal is dat erg gezellig.
Taal
met taal hebben we het thema China dat is heel interessant,
de moeder van jim uit 8a heeft ons een les over China gegeven ze
vertelde over feng shui en over dat wit de kleur van de dood is en
het getal 4 in het chinees klinkt als dood en het getal 8 klinkt als
geluk. Chinese zijn heel bang voor de dood ze willen niet dicht bij
een begraafplaats wonen en geen wit in huis en niks met een 4 dus,
veel bijgeloof dus.
crea
Bij crea knutselen we elke donderdag ik hou van crea.
iedereen doet zijn best om het mooi te maken.
Meestal krijg je wel een paar prachtige kunstwerken.
Het is meestal best moeilijk maar wel leuk.

KIDS MUSICAL TOUR 2022

Heeft u een kind dat graag zingt, dans en/of acteert? Kan uw kind wel een zetje in de rug gebruiken
om samen met andere kinderen aan dat talent te werken en/of contact te maken? Dan kunt u uw
kind nu opgeven voor de Kids Musical Tour 2022 in Theater de Tuin te Leusden.
De lessen
“Je mag zijn wie je bent met je eigen talent”.
Dát is het motto van Simône Le Roy van Le Roy Theaterproducties die 10 weken lang musicallessen
gaat geven aan de kinderen. Op laagdrempelige, enthousiaste wijze mogen de kinderen samen
zingen, acteren en dansen. Onder de professionele en enthousiaste begeleiding van Simône gaan de
kinderen hun eigen musical bedenken en maken want de lessen worden afgesloten met een echte
uitvoering in Theater De Tuin.
De docente
Simône le Roy van Le Roy Theaterproducties is jarenlang musicaldocente geweest en (her)schrijft,
creëert en regisseert musicalshows en gala’s. Sinds 2016 repeteert ze elk najaar met een cast van ca.

6/7

60 amateurs en semi-professionals van 6 tot 60 jaar voor de unieke musical-dinner-show Scrooge die
in december in Hart van Holland te zien is. Ze werkt graag met kinderen en vindt de lessen t.b.v. de
eindshow minstens net zo belangrijk als de eindshow zelf.
Deelname
Wie mogen zich opgeven voor de Kids Musical Tour?
● Kinderen voor wie deelname aan dit project een steuntje in de rug kan betekenen in hun
● ontwikkeling.
● Kinderen die een talent hebben, maar onvoldoende kans krijgen dit te ontwikkelen.
● Kinderen die via andere kanalen geen mogelijkheden hebben/krijgen aan sport-,
● maatschappelijke of culturele activiteiten als deze deel te nemen.
Er kunnen ca. 20 kinderen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 11 jaar (groep 4 tm 7) aan het
musicalproject meedoen.
Start van de musicallessen : maandag 31 januari 2022
Eindshow : zaterdag 23 april 2022
Locatie lessen en show : Theater de Tuin
Kosten voor deelname : € 10,00 per kind voor het hele project
Entree eindshow : € 2,50 per persoon
Opgeven kan door een mail te sturen aan: kmt@theaterdetuin.nl
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Jessica Kroeske, programmaleider van Theater de
Tuin: 06-22399738 of programmaleider@theaterdetuin.nl
De Kids Musical Tour’ is een initiatief van Kiwanis Club Leusden en Theater De Tuin.
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