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Het stukje van Spriet de slak heeft de vorige
Veldinfo net gemist, maar is té leuk om niet te
plaatsen, dus hierbij alsnog…..

Spriet de slak!
Afgelopen twee weken hebben groep 3a en
groep 3b slakken in de klas gehad. Elk groepje
heeft een eigen ‘huisje’ gemaakt voor de slakken, door buiten verschillende materialen te
zoeken welke de slakken nodig hebben. De kinderen verzorgden de slakken zelf door ze eten
en drinken te geven. Uiteraard hebben ze ook
verschillende dingen geleerd. Hoe slakken leven, hoe ze voelen, ruiken, bewegen, eten, over
verschillende soorten slakken enzovoort. Wist u
dat de slak een ‘rasptong’ heeft? De kinderen
kunnen er nu alles over vertellen!

De Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2016 was “Voor altijd jong”.
Op maandag 3 oktober waren alle kinderen in het speellokaal te gast in een nieuwsstudio. Hier werd door de
nieuwslezeres (juffrouw Lucille) regelmatig geschakeld naar
verschillende personen, die alle kinderen meenamen in het
thema van dit schooljaar. Natuurlijk werd tot slot het kinderboekenweeklied gezongen. Op vrijdag 14 oktober hebben alle kinderen in twee zéér druk bezochte voorstellingen voor elkaar en voor hun familie geweldige optredens
verzorgd. Mooi ook om te merken hoe goed en gemakkelijk
de leerlingen van de groepen 7 en 8 hun toneelstuk in het
Engels deden!

Schoolfruit en -groente
Ook dit schooljaar zijn we weer
ingeloot in het Europese schoolfruitprogramma. Van 9 november
tot en met 14 april ontvangen de
kinderen drie keer per week
groente of fruit via de school. Op
de toegangsdeuren zal weer vermeld worden wat er in de desbetreffende week wordt uitgedeeld.

Onderzoeken
De Veldrakker doet jaarlijks aan een aantal onderzoeken mee. Dit is van belang voor de onderzoekers, maar vooral voor onze school. Met de
uitkomsten kunnen we ons beleid toetsen en
waar nodig bijstellen. In de komende periode
doen we mee aan onderzoeken op het gebied
van sport, Engels en gedrag. Voor gedrag werden
de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 bevraagd
via een vragenlijst (groep 5) of door middel van
een persoonlijk interview (groepen 3 en 4). Wij
hopen dat zoveel mogelijk ouders van de groepen 5 t/m 8 het toestemmingsformulier voor het
onderzoek naar sportbeleving mee terug willen
geven naar school.

Dag van de leraar
Jaarlijks wordt op 5 oktober de dag van de leraar gevierd. Op
de meeste scholen gaat dit redelijk geruisloos voorbij. Zo niet
op onze school. Het team werd door een aantal kinderen, ouders en de oudervereniging aangenaam verrast met een aantal lekkere attenties. Dank daarvoor!

De voorleeswedstrijd
Bij de Kinderboekenweek hoort vanzelfsprekend de voorleeswedstrijd. Elke klas organiseert dan eerst een wedstrijd binnen
de groep waaraan iedereen mee mag doen. Bij de kleuters vertellen de kinderen elkaar verhalen, vanaf groep 3 wordt er echt
voorgelezen. Tijdens de wedstrijd leren de kinderen waar je als
goede lezer op moet letten. De klas is vaak de jury en bepaalt
wie er uiteindelijk door gaat naar de finale. Dat is helemaal
spannend. Daar zit je dan, in een stoel voor een flinke groep
kinderen én nog een echte jury ook! De kinderen deden het
weer fantastisch. De variatie was groot, dus de jury had zo nu
en dan moeite met het kiezen van een winnaar. Gelukkig zijn ze
eruit gekomen. De winnaars van dit jaar? Aakarsha Kanagasingam uit groep 1-2b, Wessel Jansen uit groep 6 en Linn Reinsma
uitgroep 8. Alle deelnemers hebben het natuurlijk fantastisch
gedaan en ze hebben allemaal een oorkonde gekregen. Linn
gaat de Veldrakker vertegenwoordigen bij de gemeentelijke finale later dit schooljaar.

Opa’s en oma’s in de klas
Met het thema van de Kinderboekenweek
(“voor altijd jong”) in ons achterhoofd, kwamen we op het idee om een opa- en omamiddag te organiseren. Voor het eerst en
wat was het een succes! Ruim 85 opa’s en
oma’s zijn vrijdag 7 oktober geheel vrijwillig
een middagje naar school geweest. Zij hebben de leerlingen verteld hoe zij vroeger les
kregen, waarna de leerlingen vragen mochten stellen. Zo was een aantal jongens erg
benieuwd naar wat voor straffen ze vroeger
kregen. Een school zonder internet is toch
wel heel moeilijk voor te stellen. Wij hebben
de opa’s en oma’s vervolgens laten zien hoe
we tegenwoordig les krijgen. En natuurlijk
konden de opa’s en oma’s nu ook vragen
stellen aan de kinderen. Deze wisselwerking
werkte heel goed en was fantastisch om te
zien. Wat ons betreft organiseren we vaker
zo’n opa- en oma-middag!

Dag van de Duurzaamheid

Groep 7 en 8 op het podium
Elk jaar mogen de groepen 7 en 8 in het kader van
internationalisering in de Kinderboekenweek een
toneelstuk opvoeren op het podium van het Anna
van Rijn college, in het Engels! Dat is natuurlijk heel
spannend. Een dag later mochten we de toneelstukken ook nog eens opvoeren tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek op de Veldrakker.
Dat is niet niks.
Het is fantastisch om te zien hoe de leerlingen het
Engels dat ze de afgelopen jaren hebben geleerd,
weten te gebruiken in een toneelstuk. En wat deden ze het goed. Alle ouders hebben het met eigen
ogen kunnen zien tijdens de afsluiting. Voor de kinderen waren de toneelstukken een succeservaring.

Jaarlijks besteedt de school aandacht aan de Dag
van de Duurzaamheid. Ook dit jaar werd er in de
groepen 1 t/m 7 door een aantal enthousiaste ouders voorgelezen en werd er met de kinderen gesproken over duurzaamheid: wat het is en vooral
ook wat zij er zelf aan kunnen bijdragen. Groep 8
kreeg de wethouder van onderwijs, dhr. Peter Snoeren, op bezoek. Dit keer stond het boek “Plastic”
centraal. Dank aan iedereen die aan deze mooie
activiteit heeft meegeholpen.
De leerlingenraad ontving een toepasselijk cadeau
van de wethouder: een knikkertegel, die gemaakt is
van gerecycled plastic.

Welkom op onze school
In de maand oktober komen de volgende nieuwe
leerlingen op school: Isa Evertsen, Ivy van Zuilen,
Anushri Radjie en Doehae L’ Maknin.
Wij wensen alle nieuwe kinderen héél veel plezier
en succes op de Veldrakker.

Agenda november
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Kinderpostzegels afleveren groep 7 en 8
Schoen zetten
School versieren Sint
Week van de Mediawijsheid
Rapport mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Pietenochtend groep 1-2

