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Herfstvakantie
Acht weken van dit schooljaar zitten er alweer op. We
hebben lekker gewerkt, veel geleerd en er zijn verschillende
leuke activiteiten aan bod gekomen.
Vanwege de nasleep van Corona ging de info naar ouders
anders dan anders. Ouders konden op 4 en 5 oktober
‘s avonds kennismaken met de leerkracht(en) van hun
kind(eren). Zij konden kijken hoe de klas er uit zag en vragen
stellen aan de leerkracht. Beide avonden werden goed
bezocht. Het was fijn om elkaar ‘live’ te spreken en te zien.
Wij gaan ervan uit dat in de week van 22 november de
10-minutengesprekken, met inachtneming van de dan
geldende, veiligheidsvoorschriften ‘gewoon’ door kunnen
gaan. U wordt hier nog over geïnformeerd.
Tijd voor een weekje rust nu. We wensen iedereen een heel
fijne herfstvakantie en zien elkaar weer op maandag 25
oktober.

Schoolreisjes
De kinderen van alle groepen hebben dinsdag 28 september
genoten van hun schoolreisje!
In verschillende bussen gingen de groepen 1 en 2 naar
Hoenderdael, de groepen 3 en 4 naar Land van Fluwel en de
groepen 5 t/m 8 naar SEC Survival in Almere. We hadden
prima weer, het was droog en het zonnetje scheen af en toe.
We zijn blij dat het schoolreisje weer mogelijk was!

Bezoek van de burgemeester
Woensdag 29 september kwam de nieuwe burgemeester
van Alkmaar bij ons op bezoek. Haar naam is Anja
Schouten. Zij was eerst politiechef van de Eenheid NoordHolland. De burgemeester kwam even kort kennismaken met
onze school. In alle groepen kwam zij langs en konden de
kinderen vragen aan haar stellen.

Kinderboekenweek, de opening

‘Worden wat je wilt’ in groep 4

Woensdag 6 oktober begon de Kinderboekenweek. De
opening was in de aula. Verschillende leerkrachten speelden
het boek ‘De alles wat je worden wil machine’ na.
Het verhaal gaat als volgt: Tom en Emma hebben een heel
bijzondere machine gebouwd: een alles wat je worden wil
machine. Wat een uitvinding! Tom gaat er in, Emma toetst
een beroep in en….hop! de machine spuugt Tom uit als
bakker. Maar waarom zou je eigenlijk niet twee beroepen
tegelijk kunnen hebben? Geen probleem voor de machine!
Met één druk op de knop verandert Tom in een bak-kapper
en Emma in een circus-brandweervrouw. Zo proberen ze de
gekste beroepen uit, totdat……

Deze weken besteden we, naast het lezen, ook aandacht
aan het thema ‘worden wat je wilt’. Zo hebben de kinderen
een gebouw gebouwd waar zij later in zouden willen werken
met kapla, lego, k’nex of blokken. Ze hebben een foto van
elk gebouw gemaakt en die op een blad geplakt en daarbij
ook een foto van zichzelf uitgeknipt als poppetje die ze bij het
gebouw hebben neergezet. Ook zit er een zelfgeschreven
verhaal bij over wat ze later zouden willen worden. Deze
opdracht was leuk in aanloop naar het bouwhuis waar de
kinderen de afgelopen dagen heen zijn geweest. Hier
maakten zij kennis met verschillende materialen voor het
bouwen van huizen/gebouwen. Het was een geslaagde
opdracht!

Groep 5
In het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen
van groep 5 met papier en schaar een plakwerk gemaakt
over wat ze later willen worden. De resultaten zijn prachtig
geworden!

Voorlezen in de klas
In de groepen 4 t/m 8 is tijdens de Kinderboekenweek
voorgelezen door de kinderen. Het was belangrijk om een
boek te kiezen passend bij het niveau van het kind. De
voorleesbeurt mocht ongeveer 5 minuten duren en daarna
mocht de rest van de klas ‘tips’ en ‘tops’ geven. Een aantal
criteria zijn: * Konden we je goed verstaan? * Begrepen we je
verhaal? * Las je goed op toon? * Was het een leuk of
spannend boek?
Het is heel mooi om te zien dat de kinderen elkaar in de
groep op een goede manier ‘feedback’ kunnen geven.
De voorleeskampioenen van de klassen worden in het
volgend Baleinbericht bekend gemaakt.

Verslag van het bezoek van groep 6 aan het
museum in De Rijp.
We hebben het over de Gouden eeuw met geschiedenis.
Daarom gingen we naar het museum het Houten Huis in De
Rijp. Daar hebben we nog meer geleerd over de Gouden
eeuw, bijvoorbeeld: de brand, de walvisvaart, hoe Nederland
er toen uit zag, en nog veel meer. Er was brand in De Rijp.
Dat kwam door de hennepmolen, de rem was er afgebroken
door de harde wind. Als je je handen op elkaar doet en wrijft
wordt het heel heet dat gebeurde ook zo erg met de
hennepmolen dat hij in de brand vloog. In 1654 was elk huis
verbrand, behalve het Raadhuis, omdat die van steen was
en de andere huizen waren van hout. De mensen die alles
uitlegden waren Els en Gervien. Er waren botten, en
baleinen van de walvissen. Leegwater (een pop) zat achter
een groot glas in zijn werkkamertje. Dat zag er heel echt uit.
Hij heeft ervoor gezorgd dat de Beemster is leeggepompt.
Aan het einde gingen we naar de kerk en het Raadhuis. We
gingen eerst naar de kerk. Gervien stond op een podium en
vertelde iets over de ramen in de kerk. Hij zei ook dat er
mensen begraven waren onder de kerk. Daarna gingen we
naar het Raadhuis, we mochten in alle kamers kijken. Ook in
de burgermeester kamer. En we zagen ook de kleding van
de burgermeester, en de geldkist. Daarop stond het wapen
van De Rijp. We mochten helemaal naar de onderste
verdieping daar stond een winkeltje waar toeristen kunnen
kijken. Het was leuk en leerzaam! Ik zou er zeker naar toe
gaan.
Door: AnneJet, Naud en Jens

Rapport mee naar school
In november gaat het eerste rapport van dit schooljaar met
de kinderen mee naar huis. Heeft u het rapport nog thuis
liggen? Wilt u het uw kind mee naar school laten nemen?
Dan kunnen de leerkrachten het weer aanvullen met de
nieuwste gegevens. Bedankt alvast.

Alvast om te noteren
De Sintcommissie is druk bezig met de Sintviering dit
schooljaar op donderdag 2 december. Over hoe het er dit
jaar gaat uitzien ontvangt u later informatie. Wel willen we
alvast mededelen dat alle groepen op donderdag
2 december een continurooster draaien van 8.45-14.15 uur.

Gedrag voor schooltijd
We merkten dat er de afgelopen periode bij de fietsenstalling
voor de school en net buiten het schoolplein wat incidenten
waren met o.a. de fietsen (fietsten verplaatsen, op fietsjes
rijden die niet op slot staan etc.) Samen zorgen we op De
Balein voor een goed klimaat en een prettige sfeer. Dat
begint 's ochtends en ‘s middags al voor schooltijd.
Wij willen wij u daarom verzoeken om uw kinderen niet te
vroeg naar school te sturen. Vanaf 8.30 uur en 13.15 uur is
er toezicht op het plein en zijn de kinderen welkom.

Taalgebruik
Een veilig klimaat en een prettige sfeer vinden we essentieel
op school. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het
vaandel en algemene fatsoensnormen en goede
omgangsvormen vinden we belangrijk. De Balein hecht veel
waarde aan gepast taalgebruik omdat het bijdraagt aan een
veilig en sociaal klimaat op school. “Als kinderen zorgvuldig
hun woorden kiezen dan zijn er minder misverstanden en
nodigt dat minder uit tot agressief gedrag. Kinderen voelen
zich veiliger.”
Met elkaar hebben we afgesproken hier de komende periode
weer extra zorg aan te besteden.

Mind blown door de mindmaps in groep 8B

Vorige week én deze week zijn wij in groep 8B druk bezig
geweest met het maken van mindmaps. De officiële opdracht
was om een mindmap over vriendschap te maken. Nu vond
ik het onderwerp vriendschap wel heel leuk, maar 21
soortgelijke mindmaps iets minder. Dus we gaven er een
andere draai aan. In tweetallen of alleen mochten de
leerlingen een onderwerp kiezen waar zij geïnteresseerd in
waren. Daarover maakten zij een mindmap. Vol motivatie
hebben de kinderen hieraan gewerkt. Sommigen zijn er nog
mee bezig. Er werd zelfs door een leerling voorgesteld om
iets over hun mindmap te vertellen voor de klas. Dat idee
vond de hele klas, inclusief ikzelf, een erg leuk idee. Daarom
worden er nu zelfs korte presentaties gegeven over de
mindmaps. Veel maken ook nog gebruik van een PowerPoint
presentatie om de verhalen nog sterker te maken. Alles
helemaal vanuit het eigen initiatief, top!

Oproep/vraag
Een enkele keer gebeurt het dat kinderen in de middenbouw
of bovenbouw een ‘ongelukje’ hebben met hun kleding op
school (in een plas of modder vallen, overgeven, in hun
broek plassen) Deze kinderen vinden het dan fijn om schone
kleren aan te trekken. Helaas hebben we voor deze grote
kinderen geen reserve kleding op school. Wie heeft er thuis
t-shirts, truien, broeken, ondergoed enz. over, die de school
mag hebben? Wij zijn er heel blij mee!

Bag2school

Schrijfdansen met juf Marja

Tweemaal per jaar organiseert de Ouderraad een
kledingactie, Bag2School. De ingeleverde spullen zijn
bestemd voor hergebruik en de recyclingindustrie.
Wat mag er WEL in de zakken:
- Schone tweedehands kleding (zowel baby,
kinderen als volwassen)
- Lakens en dekens
- Gordijnen
- Handdoeken
- Knuffelbeesten
- Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of
met tape)
- Riemen/ceinturen, handtassen
Wat mag er NIET in de zakken:
- Vieze, natte, gescheurde of beschadigde
kleding
- Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen,
matten en tapijten.
- Kussens, dekbedden en matrassen
- Bedrijfskleding
- Speelgoed en snuisterijen
Zakken alstublieft dichtgeknoopt inleveren.

Sinds een paar weken gaan de kinderen van groep 2
schrijfdansen met juf Marja.
Op woensdag kregen zij de 3e les, zij maakten een vlinder
terwijl zij luisterden naar muziek.
Na iedere les krijgen zij het prachtige resultaat op een groot
papier mee naar huis!

U ontvangt voor de actie geen Bag2school-zak meer. Het is
de bedoeling dat u hiervoor uw eigen (vuilnis)zakken
gebruikt. Maak de zakken niet te zwaar, door het gewicht
scheuren ze sneller. Voor iedere kilo kleding ontvangt de
Ouderraad een bijdrage.
Op donderdag 28 oktober wordt de kleding opgehaald. Op
die dag kunt u uw kleding inleveren van 8.00 uur tot 10.00
uur. Het mag bij het hek aan de kant van de sporthal
neergezet worden. (zie foto) Hoe meer kilo's we ophalen,
hoe meer ten goede komt aan uw kinderen! Wij hopen op uw
medewerking.

Knutselen in groep 3
Naar aanleiding van de Kinderboekenweek hebben wij in
groep 3 nagedacht over wat ik later worden wil. We startten
met het vouwen van een hoofd en gingen daarna met papier
en schaar aan de slag om het gekozen beroep te maken.
Wat zijn het prachtige werkjes geworden!

Groep 2 in het Bouwhuis

Als u nog vragen heeft over deze actie kunt u ons bereiken
via OR@debalein.nl

Sinds vorige week staat er op het kleuterplein een Bouwhuis.
Iedere dag zagen wij tijdens het buitenspel kinderen werken
in het Bouwhuis.
Op woensdag 13 oktober mochten eindelijk de kinderen van
de groepen 2 het Bouwhuis in!
Wat was het leuk! Zij oefenden allerlei technieken van
verschillende beroepen. De kinderen werkten o.a. met hout,
steen en electra. Er werd gemetseld, betegeld en lampjes
gingen echt branden. Tot slot hebben zij allemaal een
voederhuisje gemaakt van hout, natuurlijk zelf getimmerd!

Welkom op school
Joas Schrama
Jinthe Kuijn

Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd!

Bouwhuis groepen 3 en 4
Op donderdag en vrijdag zijn de kinderen uit groep 3 en 4
naar het bouwhuis geweest. Hier leerden zij met behulp van
verschillende materialen hoe een huis/gebouw gebouwd
wordt. Zo waren er tegels om een wand te betegelen,
leidingen om het leidingwerk in elkaar te puzzelen, buizen
voor het ventilatiesysteem en raamkozijnen die afgemaakt
moesten worden. Ook hebben ze allemaal hun eigen
vogelhuisje in elkaar getimmerd. Deze mochten ze mee naar
huis voor in de tuin. De kinderen kwamen heel enthousiast
weer terug in de klas. We zijn blij dat we op de hulp van
ouders konden rekenen, zodat we deze leerzame activiteit
konden doen. Bedankt hiervoor!
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