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Omgevlogen

De Balein helpt Curaçao !!

We hebben de eerste weken achter de rug! Een goed begin
is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming. De
eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor het
creëren van een goede basis en voor een fijne sfeer in de
klas. We hebben de tijd genomen om kennis te maken met
elkaar en de regels en afspraken vast te stellen. En natuurlijk
is er hard gewerkt!

Omdat enkele (lees)methodes zijn vernieuwd hadden wij
veel lesmateriaal over. Wij wilden deze inmiddels overtollige
materialen een 2e leven geven en kwamen in contact met de
stichting Help de kinderen van Curaçao.
https://stichtinghelpdeschoolkinderenvancuracao.com/onzeprojecten/
Op 3 september werden de ca. 40 dozen opgehaald met
onder andere leesboekjes en materialen van de methodes
Veilig Leren Lezen, Estafettelezen en ook wat rekenboeken
voor de bovenbouw. Ook een kleine poppenkast en een
kastje waarop leesmateriaal kan worden uitgestald ging de
vrachtwagen in.
Twee vrijwilligers van de Stichting kwamen even de klas van
groep 8A in en vertelden over de stichting en het doel;
namelijk zo veel mogelijk kinderen op Curaçao te helpen met
het leren lezen! De kinderen hadden veel vragen en die
werden graag beantwoord.
Wij hielpen natuurlijk de dozen in de vrachtwagen te laden
en maakten een mooie foto. Over een paar maanden kunnen
we via de website kijken wat er met de spullen is gebeurd.
Wij zijn erg blij dat onze mooie materialen nog zo’n goed 2e
leven krijgen en wensen de kinderen van Curaçao heel veel
leesplezier!

Muzieklessen
Juf Mirjam verzorgt dit schooljaar de muzieklessen in de
klassen. Daar zijn wij heel blij mee. Hier is groep 5 aan het
genieten. Ze zingen een canon!

Kermisspelletjes
Donderdagochtend 16 september waren de kermisspelletjes
voor de groepen 3 t/m 8 op het voetbalveld van S.V. de Rijp.
Het was gelukkig prachtig weer en de kinderen hebben
genoten van de spelletjes die prima georganiseerd waren
door Stichting Volksfeesten de Rijp. Alle ouders die geholpen
hebben op deze dag bedanken wij hartelijk!

Belangrijk
Vanaf maandag 27 september gaan de kinderen zelfstandig
de school binnen. De leerkracht haalt de kinderen niet meer
buiten op.
Wij willen u vragen om erop toe te zien dat de leerlingen niet
te vroeg naar school komen. Voor 8.30 uur is er geen
toezicht en dit kan tot incidenten leiden. Dit geldt ook tijdens
de lunchpauze. Om dit te voorkomen hebben we de
volgende afspraak gemaakt: Voor 8.30 uur en voor 13.15 uur
spelen er geen leerlingen op het plein of in de directe
omgeving van de school. Tussen de middag geldt dit
uiteraard niet voor de overblijvers. De kinderen mogen vanaf
8.30 uur naar binnen. De lessen beginnen om 8.45 uur.
Leerlingen van de groepen 1 t/m 3 hebben ‘s middags inloop
vanaf 13.15 uur. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 mogen
dan vanaf 13.20 uur naar binnen – om 13.30 uur beginnen
de lessen.

minuten evalueerde ik samen met de kinderen hoe ze dit
aanpakten. Leuk en interessant om te observeren hoe elk
kind hierin een bepaalde rol op zich neemt. De les erna
hebben de kinderen de tekeningen afgemaakt. Het zijn
mooie kunstwerken geworden!

Douchen
Vanaf 27 september wordt er ook weer na de gymles
gedoucht in de groepen 5 t/m 8.

Kinderboekenweek 2021

10@10 challenge

Van woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober is de
jaarlijks terugkerende Kinderboekenweek. Het thema is:
‘Worden wat je wil’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al
tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer
of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later!

Groep 5 deed dinsdagmiddag 21 september mee aan de
10@10challenge. Dit betekent:10 minuten bewegen om 10
uur. Maar om 10 uur hadden we geen tijd, dus hebben wij
het om 15.15 uur gedaan! In het kader van de nationale
sportweek hadden bekende sporters een filmpje opgenomen
waarin ze bewegingsoefeningen van verschillende sporten
lieten zien. De kinderen deden de bewegingen mee in de
klas. Het was leuk om dit onder de aandacht te brengen,
want naast dat sporten gewoon erg leuk en fijn is, is het ook
nog eens heel belangrijk en gezond!

Dit prentenboek van Kees de
Boer zal een centrale rol gaan
spelen tijdens de opening van de
Kinderboekenweek bij ons op
school.

Reminder
Samenwerken in groep 4
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar werken we in
groep 4 aan groepsvorming. Een van de opdrachten was
‘samen tekenen’. De opdracht was om in groepjes van
ongeveer 4 kinderen samen een grote bloem te tekenen. De
kinderen kregen eerst een aantal minuten de tijd om hiermee
van start te gaan. Hoe ze dat deden, mochten ze zelf
bedenken. Overleggen ze eerst, of gaan ze direct tekenen?
Neemt iemand de leiding? Tekenen ze alle onderdelen van
een bloem samen of verdelen ze de taken? Na een aantal

We zien dat er regelmatig op de stoep voor de school
gefietst wordt. We leren de kinderen aan om dit niet te doen.
Zou u er ook aan willen denken? Goed voorbeeld doet goed
volgen.

Schoolreisjes
Dinsdag 28 september gaan de groepen 1 t/m 8 op
schoolreis. Denkt u er aan dat u de kinderen de juiste spullen
meegeeft? We hopen op goed weer en we gaan er van uit
dat we een mooie dag zullen hebben!

Stagiaires
Wellicht heeft u het al gehoord van uw kind(eren). We
hebben weer een aantal stagiaires bij ons op school die het
vak van leerkracht of onderwijsassistent willen leren.
Iris van Dijken loopt stage in groep 4. Zij zit op het Horizon
college en doet de opleiding tot onderwijsassistent. Iris zit in
het derde jaar.
Groep 5 heeft Meike Adams in de klas. Zij is eerstejaars
student aan de Universitaire Pabo in Amsterdam.
In groep 7B doet Amber de Vries haar LIO stage (eind stage)
Zij zit in het vierde jaar van de Ipabo in Alkmaar.
En in groep 8A komt vanaf vandaag Shelley Leegwater stage
lopen. Zij doet de deeltijdopleiding van de Pabo en zit in haar
eerste jaar.
Wij wensen onze stagiaires veel succes en plezier op De
Balein!

Traktaties
Gelukkig kan er ook dit schooljaar als uw kind jarig is,
getrakteerd worden. Wij willen u vragen om een
‘coronaproof’ verpakte traktatie te laten uitdelen.
Bedenk: een traktatie is altijd een extraatje, dus houd het
alstublieft eenvoudig en klein.

Bouwhuis voor de groepen 2 t/m 5
In de week voor de herfstvakantie en de maandag meteen
daarna, komt het zogenaamde Bouwhuis bij onze school te
staan. Op verschillende dagen mogen de groepen 2 t/m 5
een kijkje komen nemen in deze ‘bouwkeet’ en komen zo in
aanraking met het werken met hout en andere
bouwmaterialen. Voor deze activiteit is ouderhulp nodig.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging via Social Schools om u in
te schrijven om te helpen.

Bericht van de groepen 1 en 2
Thema: de dierentuin
In de groepen 1 en 2 werken we met het thema: de
dierentuin. We hebben gelezen over: Pim en zijn pet.
Pim gaat met zijn oma naar de dierentuin en daar pikken de
dieren zijn mooie gekleurde pet.
Tijdens dit thema staat de letter P centraal. In de dierentuin
zijn heel veel dieren die beginnen met de letter P. De
kinderen noemden: de panda, de papegaai, de panter, de
pinguïn en de pauw. Groep 2 is bezig met een stempelblad
over deze woorden.
In de klassen hangen ook veel knutselwerken. De kinderen
uit groep 2 hebben hele mooie leeuwen getekend en
gevouwen.
De kinderen uit groep 1 maakten een lange slang.
We hebben ook een leuk telliedje geleerd over een aapje in
de slagroom.
Volgende week sluiten wij het thema af met onze
schoolreis naar het dierenpark: Hoenderdaell.
Daar hebben de kinderen enorm veel zin in!
We gaan er een mooie dag van maken.
Groetjes van de kleuterjuffen.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Het aantal inschrijvingen van nieuwe leerlingen loopt gestaag
door. Wanneer er nog jongere broertjes of zusjes van
leerlingen van onze school niet ingeschreven staan, wilt u dit
dan doen? Kent u nog iemand die een zoon of dochter wil
aanmelden, maar nog geen kinderen bij ons op school heeft?
Wilt u dan deze ouder(s) op de hoogte stellen van het feit dat
ze hun kind altijd bij ons kunnen aanmelden? In de planning
kunnen we er zo rekening mee houden. Een
inschrijfformulier is op school te verkrijgen. Alvast bedankt
voor de moeite.

Welkom op school
Elton Stolk

Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd!
25-09
26-09
26-09
26-09
28-09
29-09
30-09
01-10
02-10
02-10
04-10
07-10
10-10
11-10
13-10

Yara van den Brink
Joep Kost
Pepijn Kost
Nora van Zonneveld
Mick Duinmaijer
Jill Oud
Robin Mulder
Sem Groot
Mats Portael
Sophie Tomesen
Lizzy Visser
Liza Kleppe
Fedde Binnewijzend
Anne Duinmaijer
Vesper Schulze

Agenda
28-09
01-10
04-10
05-10
05-10
06-10
15-10
15-10

Schoolreisjes groepen 1 t/m 8
Margedag. Groepen 1 t/m 4 vrij
Inloopavond groepen 1 t/m 4 + 7B
Inloopavond groepen 5, 6, 7A, 8A en 8B
Teamvergadering
Start Kinderboekenweek
Laatste dag Kinderboekenweek op school
Volgend Baleinbericht

