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Het is alweer even terug, maar voor de herfstvakantie heeft
iedere groep aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
In een aantal groepen hebben we opa’s en oma’s mogen
verwelkomen die hebben voorgelezen. Dat was uiteraard erg
leuk. De leerlingen uit groep 8 hebben mogen voorlezen bij de
peuterspeelzaal of bij één van de onderbouwgroepen.
De boekenmarkt was een groot succes. De opbrengst
bedraagt €174,15.
Er wordt inmiddels volop kleding gedoneerd in onze
kledingcontainer. Op www.laztex.nl kunt u lezen wat er
allemaal met de kleding gebeurt.

Geplande activiteiten
31-10
Halloween
Luizencontrole
9-11
Nationaal schoolontbijt
16-11
Studiedag
Leerlingen zijn vrij
19-11
Studiedag
Leerlingen zijn vrij
22-11
Schoolkeuzemarkt

Halloween

23-11
KNAK 1

Op 31 oktober staat er weer een avondje griezelen op het
programma. Is iedereen er klaar voor? De onderbouwtocht is van
18.00 uur – 19.00 uur. De bovenbouwtocht is van 19.15 uur – 20.15
u. Heel veel griezelplezier allemaal!

26-11 en 27-11
Rapportavond groep 3 t/m 8
Voorlopige adviesgesprekken
groep 8

Met de hele school aan tafel!
Op 9 november kunt u uw kind voor één keer zonder
ontbijt naar school sturen. Dan schuift de hele school
aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over
de beste start van de dag. Zo leren de kinderen op
een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten
is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten.
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Inschrijving nieuwe leerlingen
We genieten een gezonde inschrijving bij de kleuters. Om op tijd een goed beeld te krijgen van
de groepen, vragen wij u uw kind vanaf 2,5 jaar bij ons in te schrijven.
Alvast hartelijk dank.

Interactieve tentoonstelling Wiskids
De groepen 4 tot en met 8 zijn voor de herfstvakantie op bezoek geweest bij de “hands-on”
tentoonstelling Wiskids. Zij zijn daar uitgedaagd om actief aan de slag te gaan. In een ruimte vol
opstellingen konden zij zich uitleven op tientallen puzzels, bouwwerken en proefjes. De kinderen
hebben zo spelenderwijs veel elementen ervaren die om logica en inzicht vragen. De
interactieve tentoonstelling moedigde de kinderen aan om samen te werken en met elkaar te
overleggen. Ze konden bijvoorbeeld een brug bouwen van houten latten, zonder lijn of touw. Of
een versleutelde tekst kraken en experimenteren met een spel met lampjes.
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Bezoek scholenmarkt
Voor de leerlingen van groep 8 breken er spannende tijden
aan. Zij krijgen eind november hun voorlopig advies en
moeten zich gaan oriënteren op het kiezen van een nieuwe
school. Om de leerlingen en hun ouders te helpen bij de keuze
wordt er voor de basisscholen een schoolkeuzemarkt
georganiseerd op donderdag 22 november. Juf Mandy zal
met haar groep deze markt gaan bezoeken. In de avond van
18.30 uur tot 20.30 uur is er een open inloop voor ouders en
leerlingen. Tijdens de inloop zijn er drie rondes met een
algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs. Alle VOscholen die vallen onder het samenwerkingsverband
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis zullen vertegenwoordigd
zijn. De schoolkeuzemarkt vindt plaats in de Polderpoort,
Watersportweg 11, Vlaardingen.

Bovenbestuurlijke plusklas Vlaardingen
Binnenkort gaat de bovenbestuurlijke plusklas Vlaardingen van start. De klas krijgt één dag in
de week les van juf Aukje. De kinderen die les krijgen in deze klas komen van verschillende
basisscholen uit Vlaardingen. Zij komen in aanmerking hiervoor als ze aan bepaalde criteria
voldoen.
In de bovenbestuurlijke plusklas werken de kinderen aan verschillende doelen. De kinderen
werken aan persoonlijke doelen en aan algemene doelen. De pedagogiek en didactiek in de
bovenbestuurlijke plusklas zijn afgestemd op de leereigenschappen en kenmerken van
(hoog)begaafde leerlingen. Naast de bovenbestuurlijke plusklas is er ook nog ruimte voor de
flexklas zoals die nu vormgegeven wordt.

De brandweer op bezoek in groep 3 en groep 4
Op woensdag 17 oktober hebben de groepen 3 en 4 les gehad
van een brandweervrouw. Zij is langs gekomen in de klas en
heeft de kinderen van alles geleerd over haar werk bij de
brandweer. Ze heeft de leerlingen verteld over onderwerpen als
brandgevaar, 112 en rookmelders. Het was een spannende en
vooral leerzame les, die erop gericht was de kinderen bewust te
maken van onveilige situaties.
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Kampioenen!!
Dat De Singel een school is met veel sportieve kinderen wisten we al, maar dat er zoveel hockeyen korfbaltalenten rondlopen, is toch wel een verrassing.
Groep 5 werd hockeykampioen, mede dankzij goede wedstrijden van het andere team uit groep
6. Drie weken na de hockeywedstrijden stond het korfbaltoernooi op de rol.
Ook hier werd het team uit groep 5 kampioen.
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Jarigen
In november vieren wij de
verjaardagen van:
1 Bente
1 Djévano
6 Ralf
7 Rayan
8 Stan
8 Luke
8 Jesse
9 Xara
10 Luuk
11 Ryan
11 Elle
12 Elize
16 Lindy
18 Elis
24 Lars
26 Hailey
27 Daniël
29 Tess

De afgelopen periode zijn Ali en Serin
bij ons op school gekomen. Djévano
start begin november.
We wensen alle kinderen en hun ouders
een fijne schooltijd toe.
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