
B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n

Wat hebben prachtige nazomerse dagen gehad en

dat  terwi j l  voor  de weerkundigen de herfst  a l

begonnen is .  Deze begint  voor  hen op 1 september.

De astronomische herfst  begint  op 23 september.

Rond die datum staat  de zon precies boven de

evenaar  waardoor dag en nacht  overal  op aarde

even lang duren.  

De derde schoolweek z i t  er  inmiddels  op.  We zi jn  al

steeds meer  gewend aan het  dagel i jkse r i tme.  De

afspraken in de klassen z i jn  gemaakt ,  de eerste

kunstwerken hangen aan de muur en in  de

startgesprekken z i jn  de wensen en verwachtingen

naar  elkaar  ui tgesproken.

We zi jn  bl i j  met  onze geweldige leer l ingen,  ouders

en leerkrachten.
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Trakteren
Wij willen dat de traktaties uit één ding bestaan, die we samen met de jarige in de klas

kunnen opeten. Hoe goed bedoeld ook en hoe leuk het ook is, er hoeven geen speeltjes

of extra snoepjes bij. 

Schoolgids
De schoolgids is weer helemaal up-to-date. U vindt de schoolgids op onze website. 

Ook is de informatiegids voor de onderbouw aangepast aan de huidige situatie. 

Werkdagen Sandra
Vanaf het begin van het schooljaar is Sandra ook directeur van OBS De Kajuit in

Uithoorn. Zij vervangt Marijn Roeleveld, die met zwangerschapsverlof is. Sandra

verdeelt haar aandacht en dagen tussen de twee scholen. Op woensdag is Sandra zo

vaak mogelijk in Uithoorn. De andere dagen wisselen, de ene week op dinsdag en de

andere week op donderdag is Sandra in Uithoorn of Kudelstaart. 

Stagiaires
Dit schooljaar hebben we weer stagiaires. Joyce van der Wal is eerste jaars student aan

de PABO in Leiden. Zij start aankomende dinsdag in groep 7.

Emma Boekel studeert aan de Flex PABO en loopt van begin dit schooljaar t/m januari

stage op dinsdag in groep 1/2/3.  

Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd bij ons op school.

Kunstroute
Van de week bent u geïnformeerd over de kunstroute die komend weekend wordt

gehouden in Aalsmeer. Groep 8 heeft meegewerkt aan de kunst die u in heel Aalsmeer

kunt zien. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de kunstroute te bezoeken dan ziet u hier een paar

voorbeelden van wat groep 8 heeft gemaakt. 
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Startfeest 23 september
Volgende week is het zover! Het traditionele startfeest. Naast alle schoolse dingen zijn

de leerlingen van groep 8 druk bezig met de voorbereiding van dit geweldige festijn.

Het belooft een spektakel te worden met geweldige prijzen, leuke spelletjes, eten en

drinken en de plantenverkoop. De opbrengst is ten gunste van het kamp van groep 8. 

Iedereen is welkom van 16.30-19.30 uur.

Techniek driedaagse 27,28 en 29 september 
ONTDEKKEN, ERVAREN, VERWONDEREN, BELEVEN

De Techniek Driedaagse is hét techniekfestijn van het jaar. Bijna 4000 (!) leerlingen uit

groep 7 & 8 volgen hier workshops onder leiding van lokale technici en vrijwilligers.

Programmeer een robot, verwissel een band bij een vrachtwagen, metsel een muurtje

en ontdek alles over recycling! De vijfde editie van de Techniek Driedaagse 2022 wordt

groter dan ooit. Dit jaar zijn we te gast bij Van Vliet Containers in Aalsmeer. Van 27 tot

en met 29 september bruist het op deze locatie van de techniekactiviteiten. Leerlingen

uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer krijgen hier workshops van

robotica tot ICT en van logistiek tot automotive. “Het is een eer de Techniek Driedaagse

hier te mogen ontvangen”, stelt Bob IJpelaar van Van Vliet Containers vol trots. “Dit

evenement is zó leuk! Wij kunnen niet wachten!’’ 

Onze groepen 7 & 8 brengen woensdagochtend 28 september een bezoek aan de

techniek driedaagse.

Donderdag 29 september van 17.00 - 20.30 uur is er gelegenheid voor alle kinderen en

hun ouders om de Techniek Driedaagse te bezoeken. Zie de flyer in de bijlagen.

Kinderboekenweek
De jaarlijkse Kinderboekenweek is van 5 oktober tot en met 16 oktober. Het thema is gi-

ga- groen. Natuurlijk houden wij ook dit jaar weer onze traditionele boekenmarkt in

samenwerking met Boekhuis in Aalsmeer. De boekenmarkt is op donderdag 6 oktober

en is om 08.00 uur geopend. We ontvangen u graag in onze speelzaal. Kinderen die

boekensparen ontvangen van hun eigen leerkracht een tegoedbon met het

openstaande saldo.

Op woensdag 12 oktober is de uitreiking van de Gouden Griffel en de Gouden Penseel,

maar ook houden wij de voorrondes van de nationale voorleeswedstrijd. 

U bent van harte uitgenodigd deze gezellige middag bij te wonen vanaf 13.15 uur.

Wanneer u de school uitgaat nodigen we u van harte uit om een rondje door de school

te lopen. Alle verhalen en kunstwerken van alle leerlingen zijn tentoongesteld. 
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Nieuwe leerlingen
Wij verwelkomen drie nieuwe leerlingen, Mark in groep 1, David in groep 3 en Siem in

groep 6. We vinden het heel fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen. Van harte

welkom op onze school. 

Dalton
Op onze komende studiedagen zal er weer een teamscholing zijn. Dit maal over

samenwerken. Een van de pijlers van het daltononderwijs. Samenwerken doe je altijd. Er

zijn bijna geen beroepen waarin je niet moet samenwerken. 

Het uitgangspunt van de pijler samenwerken is: wanneer leerlingen samen met

leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar hoe ze

kunnen gaan leren en dat zij elkaar kunnen helpen.

Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren

vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren

naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar

samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de

manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een

medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en

het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is

democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en

socialisering.

Studie tweedaagse 13 en 14 oktober
In oktober gaan wij twee dagen naar Baarn om daar met elkaar van gedachten te

wisselen over het het stellen van rekendoelen en formatief toetsen. Met als insteek om

dat wat we leren ook direct toe te kunnen passen. 

Formatief toetsen worden tijdens het onderwijsleerproces ingezet om te meten hoe ver

leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. Deze toetsen geven

tevens inzicht in welke stappen ondernomen kunnen worden om de gestelde doelen

nog te behalen of nieuwe doelen te formuleren. Het is een doorlopend proces. Toetsen

zoals CITO zijn summatieve toetsen. Ondertussen zijn we bezig met teambuldiing en

natuurlijk is er ruimte voor ontspanning en gezelligheid in de avond. 
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Kalender

17 &18 september:  

Maandag 19 september:          

Vrijdag 23 september:  

Maandag 26 september:

Dinsdag 27 september:              

Woensdag 12 oktober:                 

13 & 14 oktober:                 

15 - 23 oktober:     

  

Bijlagen:

Hockey

Hoogbegaafdheid bijeenkomst

Flyer Techniek driedaagse
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Kunstroute Aalsmeer

Schoolfotograaf

Startfeest 

Schoolreis

MR vergadering

Uitreiking Griffels & penselen & Voorleeswedstrijd

Studiedagen

Herfstvakantie


