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Vijzelvaria

Vrijdag 10 november
Woensdag 15 november
Vrijdag 17 november

Vrijdag 3 november 2017
Sint Maarten
Maandsluiting groep 5/6
Studiedag – alle groepen vrij
Volgende Vijzelvaria

Verjaardagen:

Van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!
Wo 15 november
Do 16 november
Za 18 november

Maarten (8 jaar)
Kai (9 jaar)
Meiz (8 jaar)
Lucia (12 jaar)

Manon
Hiep hiep hoera, juf Astrid is bevallen van
een gezonde dochter, Manon!
Een kaartje kunt u sturen naar
Noord Spierdijkerweg 212
1643 NP Spierdijk

Juf Anita en juf Diana
Deze week zijn juf Anita en juf Diana gestart in groep 3-4. Ze stellen
zich bij "nieuws uit de groepen 3 en 4" aan u voor.
Bijlagen
Bijgaand ontvangt u de notulen van de jaarvergadering en een
informatiebrief van de schoolbibliotheek. Hierin wordt toestemming
gevraagd of wij adresgegevens aan de schoolbibliotheek mogen
doorgeven. Het is belangrijk dat u deze brief leest.
Overblijf
Afgelopen week is het digitale registratiesysteem ingegaan. Het werkt
voor de overblijfmedewerkers erg fijn. Hopelijk werkt het voor u, als
ouder, ook prettig.
Maandsluiting groep 5/6
Vrijdag 10 november treden kinderen uit groep 5/6 op tijdens de
maandsluiting. De ouders van groep 5/6 zijn van harte welkom om te
komen kijken. We beginnen om 11.15 uur.
Sint Maarten
Bijna alle lampionnen zijn klaar…het is weer tijd voor Sint Maarten! De
kinderen hebben keihard gewerkt om er iets moois van te maken.
Vrijdag 10 november gaan we op school ook Sint Maarten vieren. Dit
doen we in de vorm van een Sint Maarten speurtocht, georganiseerd
door groep 7/8. Wilt u daarvoor een lichtje met naam erop meegeven?
Het wordt vast een gezellige ochtend

Groep 1 & 2

Nieuws uit de groepen 1 en 2
We zijn na de vakantie weer heerlijk gestart. Bijna alle lampionnen zijn
klaar. We hebben geleerd wie Sint Maarten nu eigenlijk was en wat hij
deed. De kinderen vonden dat Sint Maarten wel een witte pet was. 2
leuke liedjes hebben we geleerd:

Groep 3 & 4

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Hoi! Mijn naam is Anita van der Helm en ik ben 44
jaar oud. Ik woon in de Middenbeemster op een
veehouderij samen met mijn man en 3 kinderen. Na
23 jaar lesgeven in Purmerend ben ik toe aan een
nieuwe uitdaging en kwam zomaar De Vijzel op
mijn pad. Ik heb de afgelopen week twee heel leuke
dagen gehad in groep 3 & 4 en heb nu alweer zin in
maandag!
Mijn naam is Diana de Lange, 42 jaar en ben vanaf
woensdag werkzaam als invalkracht in groep 3/4 op
de woensdag, donderdag en vrijdag. Op het moment
woon ik in Venhuizen en heb ik twee geweldige
puberdochters. Hobby's heb ik er vele van, zoals:
handbal, dans, genieten van de natuur enz.Mijn
werkervaring in het onderwijs is vrij breed. Ik heb jarenlang voor de klas
gestaan op de Jozefschool in Venhuizen in alle groepen en meestal
middenbouw. Sinds 2009 kwam mijn eigen praktijk 'IK ben
IK Counseling, Coaching en Trainingen' van de grond waar ik vooral
kinderen, jongeren en hun ouders, met allerlei hulpvragen (van
faalangst tot huiswerkbegeleiding en alles wat er tussenin en er
omheen zit 😉) begeleid. Deze week gestart in groep 3/4, een heerlijke
groep, school en collega's. Ik heb er zin in om, samen met Anita, de
werkzaamheden van Astrid voort te zetten en straks weer over te
dragen als Astrid weer terug is. Tot gauw bij de deur, op het schoolplein
en/of tijdens de oudergesprekken

Groep 5 & 6

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Spreekbeurt
Rico heeft afgelopen woensdag als eerste zijn spreekbeurt gehouden
over de geschiedenis van voetbal. Hij heeft een mooie PowerPoint laten
zien met filmpjes en plaatjes om zijn uitgebreide verhaal nog duidelijker
te maken. Op het einde had hij nog leuke, maar ook moeilijke
quizvragen voor de klas bedacht. Afgelopen vrijdag heeft Tessa haar
spreekbeurt gehouden. Dit ging over epilepsie. Een interessant
onderwerp waar zij heel goed in eigen woorden over heeft verteld.
De aankomende weken zullen er nog meer spreekbeurten gehouden
worden. U bent van harte welkom om bij de spreekbeurt van uw kind
aanwezig te zijn.
Lampionnen
Dit schooljaar hebben wij lampionnen gemaakt in de vorm van een
emoji. De kinderen zijn hier heel enthousiast mee aan de slag gegaan.
Topotoets groep 6
Donderdag 2 november hebben de kinderen uit groep 6 de oefenbladen
voor de topotoets van blok 2 meegekregen. Deze keer gaat het over de
steden en wateren van Zuid-Nederland (provincies, Limburg, NoordBrabant en Zeeland). De oefenbladen zijn ook terug te vinden op de
website. De toets is op donderdag 9 november. Succes met leren!

Groep 7 & 8

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Spreekbeurten en boekpromoties
Deze week beginnen wij met de eerste boekpromotie en volgende week
met de eerste spreekbeurt. Elk dinsdag worden de spreekbeurten
gehouden en elke vrijdag de boekpromoties.
Techniekmiddag
Donderdag 16 november gaan wij met de klas naar Hoogwoud om daar
met meerdere scholen en techniekmiddag te houden. Wij worden met
de bus opgehaald om 12:55 uur. De kinderen moeten dan ook iets
eerder op school zijn.
Waar zijn wij mee bezig in groep 7/8?
Met Engels gaat unit 2 over winkelen. Welke winkels zijn er allemaal en
welke artikelen kun je daar kopen? We leren hoe je in het Engels kunt
vragen hoeveel een artikel kost of waar je het artikel kunt vinden.
Met geschiedenis werken we rond de tijd van de jagers en boeren en
de tijd van de Grieken en Romeinen. We hebben geleerd wat het
verschil is tussen de jagers en boeren. Nog één les over de romeinen
en dan is op maandag 6 november de toets.
De kinderen van groep 8 maken de citotoets van begin groep 8. Zo
kunnen wij inschatten aan welke doelen wij dit jaar nog moeten werken.

Fijn weekend!

