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Nieuws uit groep 2
Vorige week heeft u al kunnen lezen wat ze groep 1 allemaal
doen. Ook in groep 2 werken we rond het thema de Zee en het
strand. De weekplanning voor de groepen 1 en 2 maken we
samen. Alleen in groep 2 zijn de opdrachten/ werkjes wat
moeilijker en aangepast aan de leerdoelen van groep 2.
We zijn begonnen met het aanbieden van het prentenboek ‘De
mooiste vis van de zee’ van Marcus Pfister. Dit boek gaat over
de vis regenboog, de mooiste vis van de zee. Hij is trots en
ijdel. Daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij zijn
glinsterende schubben uitdeelt, vinden de andere vissen hem
minder ijdel. Regenboog merkt dan dat het belangrijker is om
vrienden te hebben dan om de mooiste vis te zijn. Hierna
hebben we een kringgesprek gevoerd over vriendschap en
vrienden zijn. Van dit prentenboek heb ik een verteltafel gemaakt, zodat de kinderen in tweetallen
het verhaal zelf kunnen naspelen. De verteltafel staat in de klas, dit is een keuzeactiviteit. Ook de
andere prentenboeken over de mooiste vis hebben we voorgelezen. Regenboogvissen met
glinsterschubben hangen op het grote prikbord in de klas. De vissen hebben de kleuters zelf gekleurd
en uitgeknipt. We hebben mooie vissen gevouwen van 16 vierkantjes, ze hangen op de ramen in de
kleuterhal. Vouwen is een hele goede oefening voor de kleuters, ze moeten heel goed naar de
vouwreeks kijken en het dan zelf navouwen. Dit vergt veel concentratie en ook inzicht van de
kinderen. Aan het plafond hangen mooie vissen, de opdracht was om 2 vissen hetzelfde te verven. De
kinderen hebben allemaal een mooi figuur gemaakt van schelpen in een dienblad met zand. Hier was
het de bedoeling om het figuur symmetrisch te maken. Zie de foto`s hieronder.

Ook deze week gaan we verder met het maken we reeksen en
patronen met schelpen. Het leuke is dat de kleuters nu opeens
overal reeksen en patronen zien in de klas, in boeken of op hun
kleding. We hebben een kringgesprek gevoerd over wat je allemaal
meeneemt als je een dagje naar het strand gaat. Deze spullen
hadden we in een grote strandtas gedaan, en om de beurt mocht
een van de kinderen er iets uithalen en het benoemen en erover

vertellen. In de tas zaten heel veel spullen zoals een badlaken, zonnebrand, badpak, bikini,
zwembroek, petje en hoedje schepje, emmertje, een strandbal, luchtbed, duikbril, zwemvliezen,
zonnebril enz. Met het benoemen van een thermosfles, koeltas, koelelement, snorkel en zeef hadden
ze wel wat moeite. Op deze manier leren de kleuters weer veel nieuwe woorden. ( uitbreiding van hun
woordenschat). Ook is het voor kleuters heel belangrijk om het onderwijs aanschouwelijk te maken.
Vandaar alle echte spullen in de strandtas. In de gang en in de klassen hebben we een boekentafel
met boeken over dit thema. Met muziek nieuwe liedjes geleerd over het thema de zee.
Met Engels zijn we bezig met het thema My classroom, de kinderen leren de volgende nieuwe
woorden: paper, pencil, crayon, book, tabel, chair, tellen van 1 t/m 10, de kleuren red, blue, green,
orange, yellow, black, white, purple, pink.
Verder een vriendelijk verzoek aan alle ouders om de kleuters een jas of vest mee te geven naar
school. Soms gaan we om 9.15 uur al buiten spelen en dan kan het best fris zijn zonder jas. Vooral nu
het weer zo wisselend is.
Voor de Kinderboekenweek zijn we op zoek naar 4 apenknuffels, wie heeft er een
aapje voor ons te leen?
Informatieavond
Graag informeren de leerkrachten u ook ditmaal weer over het jaarprogramma van hun groep, zodat u
weet wat uw kind kan verwachten dit schooljaar.
Dit is op dinsdag 23 september:
18.30-19.00 groep 5/7
19.00-19.30 groep 1/2 (in het lokaal van groep 8, i.v..m. gebruik van het digibord)
19.30-20.00 groep 5/6
20.00-20.30 groep 3/4
20.30-21.00 groep 8
Monique Haverkamp zorgt deze avond voor een kopje koffie en/of thee in de hal.
Nieuws uit de groentetuin
Griekse gehaktballetjes met tomaat en courgette.
Het was heerlijk!
Bedankt voor de overheerlijke courgette.
Met vr.gr. Stephanie (moeder van Rosalie, groep 3)

Kamp groep 8
Deze week is groep 8 op kamp. Zij verblijven op camping ‘De Hollandse boerderij’ in het buitengebied
van Bodegraven, genaamd ‘De Meije.’ Ze vertrekken op woensdag 17 september en komen vrijdag 19
september weer terug. Wij wensen de leerlingen en begeleiders veel plezier en zijn benieuwd naar het
verslag van kamp. Deze zult u zeker lezen in de volgende Esselyckerwijs.
Team Esselyckerwoude
Nieuw(school)jaarsborrel een groot succes
Wij willen graag iedereen bedanken die afgelopen woensdagavond aanwezig was op de
nieuw(school)jaarsborrel. Wij vonden de avond een groot succes. Een avond die in het teken stond van
ouderbetrokkenheid. Wij zijn heel blij met alle tips en tops die wij als school gekregen hebben. Een
leuke conclusie voor ons was dat u ons meer ‘tops’ dan ‘tips’ heeft gegeven. Maar we zijn ook zeker blij
met de tips. Wij zullen de ‘tips en tops’ regelmatig op onze teamvergaderingen en MR vergaderingen
terug laten komen en meenemen in de plannen voor onze school. U krijgt van ons een terugkoppeling
via de Esselyckerwijs. Een opsomming van de tips en tops die wij ontvangen hebben:
Tips: Prioriteit van de verbouwing moet zijn: frisse lucht!, Bij verbouwing rekening
houden met ventilatie (ramen open/ dakramen open), Mobiele wanden tussen de
lokalen om lokalen samen te kunnen voegen of te splitsen, Betere overdracht van
informatie over een kind van klas naar klas (leraar naar leraar), Beleid t.a.v. vervoer
bij uitjes aanpassen. Nu teveel “geleur” en dan steeds dezelfde ouders die vrij
(moeten) nemen. Mogelijk iedereen een bijdrage en een bus bestellen, Liever uitjes
op woensdag of vrijdag. Op dinsdag en donderdag is het moeilijk om een vrije dag te
regelen, Er is onvoldoende aansluiting op het vak Engels op het middelbaar onderwijs
(Scala), Hoeveel waarde heeft het certificaat wat de kinderen hier halen?, Cursus
Engels voor alle docenten of een Engelse docent aantrekken (zoals Frank voor de
gym), Door topondernemers sluit het vak geschiedenis niet aan op de volgende school, ze missen
informatie, Vraag en acties via de mail aanbieden n.a.v. de rapport enquête, Studiedagen bij voorkeur
op woensdag en vrijdag, Kinderen goed leren plannen i.v.m. de voorbereiding op de middelbare school,
Kinderen minder werkstukken laten maken (bij voorkeur 0). Veel meer boekbesprekingen
(leesbevordering en leren presenteren) en boekverslagen (in eigen woorden een verslagje leren
maken), Kleuterbouw: de kleuren van de dag benoemen in de Esselyckerwijs. (ik weet als ouder nu geen
antwoord te geven als mijn dochter vraagt welke kleur dag het is), Seksuele voorlichting in groep 8,
Er moet meer gedaan worden om de school in een positief daglicht te zetten, De wc’s zijn vaak vies,
Als ouders hun eigen kinderen fotograferen, opletten dat er geen andere kinderen op staan die zo
ongemerkt op Facebook komen te staan, Kinderen bewust maken van goed gebruik tegen/ ter
voorkoming van RSI.
Tops: Schooltuin: zoon wilde eindelijk courgette eten, De biologische courgette,
jammie!, Het schooltuintje, Goed dat de school dit soort avonden organiseert t.b.v.
meer ouderbetrokkenheid, Deze avond, Kanjertraining, Geen pestmentaliteit onder
de leerlingen (kanjertraining!), Veilig, sociaal gevoel, ‘thuis’, Culturele en brede
oriëntatie, De laagdrempeligheid van de school, Dat we als ouders de kinderen in de
klas mogen brengen en dat we kunnen wachten op de kleuters in de gang, De
ouderraad doet goed werk, I-pads goede zaak!, Het gebruik van de tablets, De
stukjes van de leraren in de Esselyckerwijs, Moderne school met een warme en
veilige uitstraling, Stabiel team, Jullie zijn zo betrokken, top!, Ons kent ons! Ouders,
docenten en kinderen, Er heerst rust op de school. De leerkrachten volgen goed de vorderingen en
het niveau van de kinderen. Ruimte voor het individu, De presentatie/promotie van het schoolteam.
(geleerd op de training?), Dat de klassen kleiner zijn dan vorig jaar.

Feest! 60 hoeraatjes voor de Kinderboekenweek
Het is feest in de bibliotheken! De Kinderboekenweek
viert dit jaar haar zestigste verjaardag,
van 1 t/m 12 oktober. De Bibliotheek Rijn en Venen
organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een spelletjesmiddag in alle vestigingen.
In alle vestigingen start op woensdagmiddag 1 oktober om 14.00 uur de Kinderboekenweek
met het lied “Feest” van Kinderen voor Kinderen. Daarna is er voor alle kinderen tot 16.00 uur
een feestelijke spelletjesmiddag (gratis). De kinderen kunnen verschillende spelletjes doen
aan de hand van een spelkaart. Als de kinderen alle spelletjes gedaan hebben krijgen ze een
cadeautje. In de vestiging Ter Aar komt striptekenaar Alex Turk een gratis workshop geven.

Belangrijke data voor de
17-18 en 19 september
23 september
29 sept t/m 3 okt
1 t/m 12 oktober
2 oktober
8 oktober
10 oktober
20 t/m 24 oktober
27 oktober
28 oktober
5 november
6 november

komende tijd
Kamp groep 8
Informatieavond groep 1 t/m 8
Intakegesprekken/oudervertelavonden
voor groep 3 t/m 8
Kinderboekenweek
Schrijver Frank Vester op school
School van de week bij de Tweesprong
Boekenmarkt na schooltijd
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Studiedag
Nationaal schoolontbijt
Toneelstuk 'wat wil je eigenlijk?' voor groep 7 en 8

