“Uit de school
geklapt!”
Oktober 2019

Uit de school:
Na een heerlijke week
herfstvakantie is de school weer
begonnen.
Met een gang vol spookjes en
andere Halloween-attributen.
Best een beetje eng hoor!

Geheugensteuntjes:
November
Kijkochtend van 08:30 uur tot 09:00
uur:
Maandag
4 nov groep NK
Dinsdag
5 nov groep 8 en 7
Vrijdag
8 nov groep 1/2A
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

11 nov
12 nov
13 nov
15 nov

groep 3
groep 1/2B en 4
groep 5
groep 6

Wo. 6 november staking
Do. 14 Studiedag
Vr. 15 Rapporten mee naar huis
Ma. 18 10-minutengesprekken
Wo. 20 DKJL Debatbattle
(verplaatst van 27 naar 20)
December
Ma. 2 Voorlichtingsbijeenkomst
over de overstap van PO naar
VO
Do. 5 Sinterklaas (kinderen 12.00
uur vrij)
Do. 19 Kerstdiner
Vr. 20 Roostervrij
Ma. 23 Kerstvakantie

Zoals u weet is er in het onderwijs
veel aan de hand. We gaan dan ook
meedoen aan de landelijke staking
op 6 november. U heeft hierover
bericht gekregen van ons bestuur.

Kinderboekenweek:
We kunnen weer terugkijken op een
leuke Kinderboekenweek!
De boekenmarkt werd druk bezocht
en het thema “Reis mee” leefde in
de hele school. De afsluiting was de
voorleeswedstrijd verdeeld in 2
groepen: 4 en 5 en 6,7,8 en de
nieuwkomers. Het werd de jury
(bestaande uit kinderen en
teamleden) niet makkelijk gemaakt,
de kinderen hadden heel goed
geoefend!

Museumbezoek groep 6:

Er werd duidelijk gesproken, de
zaal ingekeken en met verschillende
toonhoogtes voorgelezen.
De uiteindelijke winnaar van de
onderbouw is: Lara uit groep 4, met
een eervolle vermelding voor Amin
uit groep 3.
Bij de bovenbouw was de keus nog
moeilijker, de jury moest veel
lachen door de verhalen of het was
zo spannend dat we daarna zelf het
boek wilden lezen.
Uiteindelijk koos de jury twee
kinderen die er boven uitstaken.
Sascha die pas 4 maanden in
Nederland is deed ons en het
aanwezige publiek versteld staan.
Hij kreeg dan ook de eervolle
vermelding!
Sara M. is de meer dan terechte
winnaar geworden! Ze heeft ons
flink laten lachen. Sara mag ons nu
vertegenwoordigen bij de Nationale
voorleeswedstrijd. De jury denkt dat
ze dat heel goed kan!

Op donderdag 17 oktober bezochten
de leerlingen van groep 6 het
Stedelijk Museum.
Het onderwerp was "De Stijl - Mijn
Stijl". De leerlingen ontdekten aan
de hand van beroemde schilderijen
dat kunstenaars van de groep "De
Stijl" rechte lijnen en de kleuren
rood, geel en blauw gebruikten.
Tijdens deze workshop maakten de
kinderen hun eigen "Stijl".
Na afloop kregen ze een "Vrijkaart".
Met deze kaart kunnen ze hun hele
familie gratis meenemen naar het
Stedelijk Museum in Amsterdam.

Museumbezoek groep 7:
Vrijdag 18 oktober bezocht groep 7
het Van Gogh Museum voor de
rondleiding “Een brief aan Vincent”.
Tijdens deze rondleiding ontdekten
de leerlingen van alles over Van
Goghs schilderijen én over zijn
brieven (er zijn er ongeveer 900
bewaard gebleven).
We bekeken o.a. “Zelfportret met
strohoed”, “De aardappeleters”,
“Zonnebloemen”, “De slaapkamer”,
“De witte boomgaard” en “De
oogst”.
Na de interessante rondleiding
volgde de workshop in het atelier,
waarbij ieder met inkt een eigen
kunstwerkje maakte in de stijl van

Van Gogh (met streepjes en
stipjes). Deze mooie kunstwerkjes
heeft ieder mee naar huis genomen,
waar ze nu ongetwijfeld aan de
muur prijken.

Nieuwe OR ouders:
Blij verrast waren juf Gabriella en
juf Anja door de grote opkomst van
een leuke groep enthousiaste
ouders op de eerste ouderraadsvergadering van dit schooljaar.
We hebben een hoop leuke ideeën
opgedaan en we hebben
ondervonden dat de ouders zeer
bereid zijn om op school te helpen.
We hebben o.a. de volgende
onderwerpen besproken: het
verloop van de projectweken, de
Kinderboekenweek, de Sint- en
Kerstviering, de nieuw op te zetten
schoolbibliotheek, de schoolreis en
nog veel meer praktische zaken.
Bent u ook geïnteresseerd om mee
te denken over de praktische
schoolzaken en wilt u meepraten?
De volgende ouderraadvergadering
is op maandag 20 januari om 18.30
uur.

Trappen:
In verband met de veiligheid op de
trappen mogen na de herfstvakantie
alleen de kleuters en de kinderen
van groep 3 naar boven worden
gebracht. Na de kerstvakantie
alleen nog de kleuters.

Te leuk om te vergeten:
Leerling tegen meester Timo: “Wat
gaat u doen?” Meester Timo: “Even
plassen.” Leerling kijkt hem vol
verbazing aan en zegt: “Bent u een
meisje dan?????”

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Elout

