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o.b.s. de Haarschool

Van de directie
Bruna boekenactie
Het lezen van boeken is spannend en leuk!! Om lezen leuk te houden,
zullen we als school steeds weer moeten zorgen dat we de nieuwste
boeken in huis hebben. Dat is nu niet het geval.
U kunt ons helpen met de aanschaf van nieuwe boeken.
Hoe?
Als u in de periode van 4 t/m 15 oktober een boek koopt bij de Bruna,
dan kan u het aankoopbonnetje inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Alle verzamelde verkoopbonnen leveren ons waardebonnen op voor
de aanschaf van nieuwe leesboeken.
Helpt u mee? Het zou ons en de kinderen enorm helpen!

Verzoek van de OR
02-10: Oud papier (tot 06-10)
04-10: Kinderboekenweek
Thema: Griezelen
10-10: Onderwijscafé
13-10: Haarschooltheater groep 3
16-10: Schoolfotograaf
17-10: Schoolfotograaf
18-10: Fietskeuring groep 8
19-10: Officiële opening van de
school
20-10: Studiedag
20-10: Volgende nieuwsbrief
23-10: Herfstvakantie (t/m 27-10)

Zou u tijdens de oudpapieractie niet het plein op willen
rijden?
Er kan geparkeerd worden in de bak voor de
oudpapiercontainer of op straat.
Bij voorbaat dank.

Informatieavond
Afgelopen maandag hebben we de informatieavond
wat anders ingericht dan anders.
Uit de evaluatie blijkt dat u overwegend positief op
deze avond heeft gereageerd. Natuurlijk was het voor
iedereen even wennen, maar een eerste stap in het
samen leren is gezet.
Een aantal tips die wij ter harte nemen zijn: de tijd
een half uurtje opschuiven en de informatieboekjes
eerder meegeven, zodat u zich goed in kan lezen.
We danken u voor de zeer grote opkomst.

Groep 1/2
Het was weer even wennen in de klas na zo’n lange vakantie. Vriendjes die weg zijn en een
heleboel nieuwe kinderen. En dan natuurlijk die mooie klas Het is zo moeilijk kiezen want er valt
zoveel te ontdekken!
We werken deze beginperiode over het thema “mijn vriendjes en ik” (Jip en Janneke) om elkaar
beter te leren kennen, te leren hoe je met elkaar moet omgaan en hoe we elkaar kunnen helpen.
In het thema leren we ook veel over onszelf. Waar zit alles aan je lijf, maar ook waar we ons
bevinden. Zo leren we meer over: OP, ONDER, ACHTER, IN.
Groep 2 is heel hard aan het werk. Kleertjes knippen en aan de waslijn hangen. Welke kleding heb
je allemaal? Het is zo heerlijk om daarna buiten te spelen en heel veel plezier te hebben. Lekker
rennen, springen, graven, fietsen. Ook hier leren we heel veel over samen spelen, samen delen,
om de beurt en hoe los je samen een ruzietje op?
In verband met de afwezigheid van Juf Petra zal juf Miranda haar vervangen totdat ze weer terug
is.

Fietsen parkeren op het schoolplein
Het liefst zien wij uw kind lopend naar school gaan. Mocht uw kind toch de fiets meenemen,
wilt u er dan zorg voor dragen dat uw kind de fiets netjes op het plein parkeert. We begrijpen dat
dit nu nog lastig is, omdat de afscheiding door het ontbreken van de beplanting nog niet helemaal
helder is.
Nog even voor de duidelijkheid:
De kleuters plaatsen hun fiets naast het kleuterschuurtje.
Groep 3-4-5-6 plaatsen hun fiets aan de achterkant van de school tussen de beugels.
Groep 7-8 plaatsen de fiets in de beugels naast het lokaal van groep 7.
Wilt u er ook aan denken dat de kinderen vanaf groep 3 niet van het kleuterplein fietsen. Dit
voorkomt aanrijdingen met kleuters.

Groep 3
We zijn al weer 3 weken begonnen en wat hebben we al veel geleerd. De eerste periode zijn
we vooral bezig geweest om elkaar te leren kennen. Samen hebben we regels voor in de klas
gemaakt en daar hebben wij onze eigen hand(tekening) op gezet. Samen willen wij ervoor
zorgen dat het prettig is in de klas.
De eerste week mochten Celina, Loes, Milou, Noa en Kayleigh optreden in de Keunetent. Ze
dansten op een liedje van Kinderen voor Kinderen. Ze zagen er superleuk uit met elkaar en ze
deden het geweldig!
De letters "i, k, m, s, p, aa, r en de e" kennen wij al. Ook kunnen we de schrijfletters schrijven.
Met deze 7 letters kunnen we al heel veel woorden maken en lezen. Elke dag beginnen we met
15 minuten lezen. Een leerling van groep 8 leest samen met twee kinderen van groep 3. Zo
krijgt elk kind veel beurten en wordt er effectief gelezen. Het is de bedoeling dat de kinderen
zo goed en vlot mogelijk leren lezen.
Bij alle letters die we leren, bedenken we zoveel mogelijk woorden waar deze letter in zit. Tot
slot mogen enkele kinderen de letter versieren voor de lettermuur.
We besteden heel veel tijd aan lezen, schrijven en rekenen. De kinderen krijgen ook de
mogelijkheid om ’s middags lekker te ontspannen en zij kunnen dan kiezen om te spelen met
diverse materialen.
Op donderdagmiddag gaan we naar de gym. We leven ons dan heerlijk een uurtje uit in de
gymzaal.

De opening van de school
Het programma van 19 oktober luidt als volgt:
Alle kinderen zijn om 8.30 uur in school. De ochtend zal een feestje zijn. Er komt een echte
kindertheatergroep, waar we met z’n allen van gaan genieten.
Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij. De kinderen hoeven de hele dag geen eten en drinken mee
naar school. Hier wordt voor gezorgd.
Om 15.00 uur zijn we allemaal weer op school, om de opening van het gebouw met genodigden
te vieren. Om 16.00 uur start de receptie. U kunt dan zelf de keuze maken of u nog langer wilt
blijven. Op vrijdag 20 oktober zijn alle kinderen vrij en hebben we aansluitend herfstvakantie.

Groep 5

Groep 7
In groep 7 leren we plannen. Eerst moesten we er nog even aan wennen, maar we leren er steeds
meer aan te wennen. Met geschiedenis hebben we groepjes, mijn groepje doet drama. Onze juffen
heten: juf Marike, Monique, Lieke en Kiki. Ze zijn allemaal superlief!!! En ze zijn ook heel positief.
Verder vind ik het een hele mooie school, we hebben alleen een beetje een leeg lokaal, maar dat
gaat nog veranderen.
Want er komt nog een staalkabel daar kunnen we dan nog mooie werkjes aan hangen.
We hebben ook een grote hal. Daar kunnen we fijn werken.
Ons lesrooster van wat we moeten doen, is ook fijn.
We kunnen precies zien wat we moeten doen.
Ook zijn de nieuwe tafels en stoelen fijn.
We hebben goeie maar soms ook grappige uitleg.
We hebben ook een grote crea. De schuifdeuren zijn ook leuk. Alleen de kapstokken zijn een beetje
klein ook mogen er wat leukere boeken komen.
Groetjes van Meike, Charlotte, Ellen

Nieuws vanuit de MR
In de laatste maanden van het afgelopen
schooljaar was het termijn verstreken voor
de MR leden Remco Berendsen en Carin
Oolbekkink.
De MR heeft verkiezingen uitgeschreven.
Daar zijn geen nieuwe kandidaten
uitgekomen. Remco en Carin zijn opnieuw
gekozen en zitten de komende jaren in de
MR.

Nieuws vanuit de
Stichting Vrienden
van de Haarschool
Ester Aanstoot-Flierman is de nieuwe
penningmeester van deze stichting.

