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Belangrijke data 

25 november: kinderen om 

  12.00 uur uit (studiemiddag) 

26 november: maandviering - helaas zonder 

   ouders en verzorgers 

2 december: MR 

3 december: Sint en Piet op 

   de Monchyschool; u 

   ontvangt nog informatie 

7 december: groep 1-2-3 vrij 

Verjaardagen 

24 november: Elliah 

1 december: Quentinly 

14 december: Dounia  

Gefeliciteerd en veel plezier! 

 

Wist u dat? 

… er iedere maandagmiddag van 

13.30-14.30 uur een beweeg-

moment voor wijkbewoners is 

in de beweegtuin vlakbij school? 

Lekker bewegen en samen 

sporten, wandelen en kletsen. 

Deelname is gratis. U kunt zich 

aanmelden bij Riëtte van Rooij, 

tel.nr. 06 50 58 39 88. 

 

 

 … onze intern begeleider Linette 

van den Boogert een nieuwe 

baan heeft? Zij gaat na de kerst-

vakantie werken op basisschool 

de Lingelaar. Zij kan daar vier 

dagen per week werken. Gefelici-

teerd, Linette! Wij zijn inmiddels 

op zoek naar een nieuwe collega. 

U hoort van ons over het vervolg.  

 

 

... Evelien Scholten, onze onder-

wijsassistente in groep 1-2, al 

lange tijd ziek is? Zij hoopt 

helemaal te herstellen en met 

kleine stapjes het werk weer op 

te bouwen. Evelien wordt 

vervangen door Anne Jongman. 

Zij werkt vier dagen in groep 1-2. 

Welkom, Anne, bij ons op school! 

Afgelopen weken is er in alle groepen gewerkt aan het thema ‘de oertijd’. Zo 

hebben de kinderen veel geleerd over allerlei soorten dinosaurussen. Ook is er 

geleerd over fossielen en wat er bekend is over de prehistorie. 

Het is nieuw om op deze manier te werken. Dit heeft alles te maken met de 

ontwikkelingen van begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Alle teksten 

die de kinderen horen en lezen gaan over het thema. Zo wordt hun kennis van 

de wereld vergroot, hun woordenschat breidt uit, en hun plezier in lezen groeit.    

Ook zijn er indrukwekkende dinosaurussen van lego gemaakt, prachtige  

teksten geschreven, en is er zelfs gezongen over dino’s. Dit laten we allemaal 

aan elkaar zien en horen tijdens de maandviering van 26 november. 

De oertijd 


