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Beste ouders en verzorgers,
“Mijn spelen is leren” is een uitspraak van Maria

Montessori, een arts/pedagoog die het naar haar
vernoemde montessorionderwijs begin vorige eeuw
ontwikkelde. In die tijd dacht men nog dat het spel van
jonge kinderen niet heel nuttig was, echt leren begon pas
in de eerste klas, als er met letters en cijfers werd gestart.
Nu weten we wel beter. We spreken van het kind léért
lopen, léért praten, léért zwemmen, enzovoort. En ja, zo
rond de leeftijd van 5 á 6 jaar komt ook zeker de interesse
voor cijfers en letters op gang. Maar het leren door te
spelen stopt zeker niet! Zo spelen en werken de kinderen
van de groepen 3 en 4 een paar keer per week nog fijn in
de klas en op de gang op de grond en aan de tafels met
constructiemateriaal (ruimtelijk inzicht), met
zelfcontrolerend materiaal (zelfstandig werken), tekenen
op het schoolbord (oog-handcoördinatie) of een gezelschapsspel (tellen,
samenwerken). Het ziet er gezellig uit, maar het is ook écht leren. Jenaplanonderwijs en
Montessorionderwijs richten zich dan ook beiden op de ontwikkeling van het hele kind, de
hele persoonlijkheid.

Muziekkast

Heeft u de grote nieuwe kast al gezien? Tussen de Bijenkorf en de Dolfijnengroep staat
sinds deze week de muziekkast. Helemaal gevuld met allerlei verschillende
muziekinstrumenten. Op school werken we met de methode 123ZING. De kast is zo
ingedeeld met de symbolen van de methode. Zo sluit het goed aan bij de lessen en
kunnen de leerkrachten en de kinderen er makkelijk mee aan de slag.

Stamgroepavond

Afgelopen week hebben er twee stamgroepavonden plaatsgevonden, voor de
onderbouw en de middenbouw. Ouders werden geïnformeerd over hoe de schoolweek
eruit ziet, er was gelegenheid tot het stellen van vragen en ouders mochten het
schoolwerk van de kinderen bekijken. De volgende dag vonden de kinderen op hun tafel
een briefje met mooie complimenten van hun vader of moeder, zoals “Wat werk je
netjes”, “Wat heb je een fijne plekje”, “Wat kun je goed rekenen” en “Ik ben trots op je”.
Komende week zijn de stamgroepavonden voor groep 1-2 en groep 7-8. De avond begint
om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
maandag 19 september
donderdag 22 september

Kunstwerken

Stamgroepavond groep 1-2
Stamgroepavond groep 7-8

Sommige ouders moeten even nadenken voordat ze kunnen zeggen in welke groep hun
kind zit. Maar dit hebben de kinderen nu mooi opgelost. Samen met juf Eefke hebben zij
tijdens de BEVO-lessen gewerkt aan de naam van de groep. Deze kunstwerken hangen
nu boven de deur van de desbetreffende groep. Alle kinderen hebben er een stukje van
gemaakt. Het is prachtig geworden en zo kan iedereen duidelijk zien welke groep het is!

Schoolkorfbal groep 4 t/m 8

Zoals elk jaar organiseert korfbalvereniging De Vinken een schoolkorfbaltoernooi voor
basisschoolleerlingen in de groepen 4 tot en met 8. Dit jaar kan dat weer als vanouds in
september! Doe je ook mee? Meer informatie over het toernooi en aanmelding vindt u in
een aparte bijlage.
Datum: woensdagmiddag 28 september a.s.
Locatie: Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen
Tijd: ± 13.30 tot 16.00 uur
De kinderen spelen in teams van 4 spelers (met eventuele reservespelers) wedstrijden
tegen elkaar. Alle teams bestaan uit jongens én meisjes, net als bij het ‘echte’ korfbal.
Tijdens het toernooi wordt gezorgd voor limonade en een versnapering voor de kinderen.
Deelname aan het toernooi is verder gratis.

GeZZinsloop

Na een succesvolle ingelaste GeZZinsloop in mei zal op zondag 6 november a.s. weer
zoals gebruikelijk een SC Johnson GeZZinsloop tijdens de Zilveren Turfloop plaatsvinden.
Een sportief hardloop evenement speciaal voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de
Ronde Venen en daarbuiten georganiseerd door atletiekvereniging De Veenlopers.
De organisatie hoopt dit jaar weer een grote groep kinderen van start te zien gaan onder
aanmoediging van ouders, opa en oma’s en alle andere supporters. Zij lopen een
1-kilometer parcours door het verkeersveilige sportpark. De deelname is gratis. Na afloop
is er een prachtige herinnering voor alle kinderen. Ook zijn er per leeftijdscategorie mooie
bekers te winnen. U vindt een inschrijfformulier in een aparte bijlage.
Vlinderbos is ook graag van de partij. We zoeken een tweetal ouders die dit evenement
willen begeleiden. Opgeven kan bij de ouderraad en/of Renate.

Belangrijke data
September
maandag 19 september
donderdag 22 september

Stamgroepavond groep 1-2
Stamgroepavond groep 7-8

Oktober
woensdag 5 oktober
woensdag 5 t/m zondag 16 oktober
vrijdag 7 oktober
woensdag 12 oktober
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober

NIO groep 8
Landelijke Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Boekenmarkt en inloopochtend
Herfstvakantie

Namens het team een heel fijn weekend gewenst!

