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De Nationale Kinderboekenweek 2021.
De afgelopen periode heeft in het teken van de Kinderboekenweek gestaan met het
thema ‘Worden wat je wil’. In de hal zijn weer behoorlijk wat boeken verkocht. We
hebben lessen gegeven waarbij verschillende beroepen aan de orde kwamen. Groep
8 heeft een prachtige levende bingo georganiseerd voor de hele school, waarbij de
kinderen die bingo hadden een boekenbon cadeau kregen!
In verschillende groepen is een schrijver langsgekomen. Gideon Samson en Sanne
Bakker kwamen vertellen over hun werk en voorlezen uit eigen werk. Het
theatergezelschap ‘Bonte Hond’ is bij ons langs geweest, de kinderen hebben ervan
genoten!
Ook de boekenmarkt vanmiddag was weer een groot succes!
De sfeer was fantastisch met alle kinderen. Vele boeken hebben een nieuwe
eigenaar en kinderen kunnen thuis volop aan het lezen deze herfstvakantie!
Een filmpje van de impressie van de kinderboekenbingo ziet u als bijlage in Social
Schools
Bonte Hond:
Gisteren hebben de kinderen een workshop gevolgd van theatergezelschap De Bonte
Hond. De workshop hoort bij de voorstelling*De Geheime Club*, die gaat over het
creëren van een club en erbij willen horen. In de workshop waren subtiel vragen
verwerkt als": *Wie ben jij?*, *Wat onderscheidt jou van de rest?* en *Voel jij je
vrij om te laten zien wie je bent?*
Op zaterdag 23 oktober van 15.30 tot 16.30 uur krijgen kinderen de kans te stralen
en te laten zien wie ze zijn op de catwalk in het Theater Amare aan het Spui. De
kinderen van de Parkiet zijn hierbij VIP-gasten. Ze moeten wel Geheime
Clubarmband en -pas kunnen laten zien . Om op de catwalk te komen heb ze het
pasje nodig met daarop hun naam. Zo weet de presentator wie hij moet
aankondigen.
Het project over plastic:
Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Er werd op school massaal plastic ingezameld om
iedereen zich er van bewust te maken hoeveel plastic we gebruiken met elkaar en
hoeveel daarvan in de natuur terecht komt.
Groep 8 is hiervoor vorige week ook plastic gaan vissen in de grachten van Den
Haag. In een uur tijd hadden ze wel 25 kilo plastic opgehaald.
Bij het project hoorde ook het bedenken van plannen en hiervan een filmpje maken.
Onze groep 8 wil heel graag dat zij veel stemmen krijgen. Namens hen staat dit
filmpje dan morgen online. Stemmen kan vanaf morgen, helpt u mee? Morgen komt
er een link, groep 8 stuurt deze nog naar u toe.
Tekenlessen meester Snijders
Sinds twee weken ontvangen alle kinderen van de school tekenlessen van meester
Snijders. De kinderen zijn erg onder de indruk van de lessen en laten ook hun eigen
talent tot bloei komen.
Tijdens de eerste les kregen de kinderen de technieken van houtskool uitgelegd en
mochten daar mee experimenteren. Tijdens de les van afgelopen week zijn er
fietsen gemaakt en zijn er tekeningen gemaakt vallend onder het thema ‘eng’.
Mooi om te zien, hoe betrokken er werd gewerkt.

Overblijf- en ouderbijdragen:
Heeft u de factuur van de overblijf al betaald en hiermee direct doorgegeven op welke
dagen uw kind gebruik maakt van de overblijf?
Ook kinderen die niet overblijven moeten worden aangegeven via de factuur.
Wellicht is de factuur van de ouderbijdrage aan uw aandacht ontsnapt.
De drukke maanden staan voor de deur, waarbij we feestelijkheden mede kunnen
organiseren door uw bijdrage
Squid game:
De afgelopen dagen hoorden we vaker de serie Squid Game in onze school
langskomen. Deze Netflix-serie ( ook door kinderen te vinden op YouTube en TikTok,
etc.) laat verontrustende beelden zien met grof geweld in relatie tot kinderspelletjes.
Het advies voor deze serie is 16+. Wij hebben er in de bovenbouwklassen ook met de
leerlingen over gesproken en op het Jeugdjournaal is hier aandacht aan besteed. We
hebben het gehad waarom series soms niet slim zijn om te bekijken. Wat is echt, wat
is nep? Wat kan het met je doen, wanneer je iets kijkt wat niet geschikt is? Wat als je
iets hebt gezien en je hebt er last van? Onderwerpen als goed en fout en groepsdruk
kwamen aan bod. Alle gesprekken passend bij de groep en wat er leefde in de groep.
Het waren mooie gesprekken. Spelletjes die hiervan afgeleid op het plein door
kinderen werden gespeeld, zullen niet meer worden gespeeld. Uiteraard begeleiden
we de kinderen om iets anders te kiezen dat wel goed en leuk is voor iedereen.
VakantiepasClub herfstvakantie
Mozaïeken of beeldhouwen, dansen of naailes, speuren of klimmen: voor de leden
van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze herfstvakantie! Ze krijgen een
digitale nieuwsbrief met wel 18 activiteiten en kortingsbonnen.
Een van de acties is: maak bewoners van een verzorgingshuis blij met een leuke kaart
of tekening. Deze actie loopt tot en met 24 oktober. Daarna kiest een jury van
bewoners een winnaar. Kijk op de website voor alle informatie.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl
Wij zoeken nog een Penningmeester voor onze ouderraad. Heeft u affiniteit met
financiën? Twijfelt u, loopt u gerust even langs. Ik vertel u graag over de inhoud.
Belangrijke data:
25/28 oktober: voorlopige adviesgesprekken groep 8 met leerlingen en ouders
10 november: studiedag team- kinderen vrij
11 november: Sint Maarten
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