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De Babbels van Brederode
Algemeen nieuws
Nieuwe lay-out nieuwsbrief
Na een nieuw logo leek het ons een goede gelegenheid
om ook de nieuwsbrief aan te pakken. Dit is het
geworden, fris, duidelijk en met de kleuren van de
website en logo. Wij zijn er blij mee, wij hopen u ook.
Jaarvergadering
Gisteravond was de jaarvergadering. Het was een
geslaagde avond met een goede opkomst.
Jongeren tekenen ouderen in Kinderboekenweek
Volgende week begint de Kinderboekenweek weer.
Het thema dit jaar is Voor altijd jong. Hierbij staan
opa's en oma's centraal. De groepen 3 t/m 8 gaan
hiervoor op verschillende momenten een keer naar
Open Vensters om portretten te tekenen van bewoners
daar.
Extra ouderavond
Op 27 oktober is er een extra ouderavond van 19.3021.00 uur. Een onderdeel van ons jaarplan is: Actief
Ouderschap. Samenwerking tussen ouders en school
vinden we zeer belangrijk en daarom organiseren wij
die avond een wensen- en verwachtingenavond.
U ontvangt nog een uitnodiging hiervoor maar het zou
fijn zijn als u deze datum al in uw agenda noteert.
Dag van de Duurzaamheid

10 oktober is dag van de duurzaamheid. Er is
een verzoek ingediend bij de wethouder met de
vraag of hij komt voorlezen bij onder- en
middenbouw. Voor deze dag is een speciaal boek
geschreven: “Plastic “. Dit boek hebben we
aangevraagd en we hopen het binnenkort te
ontvangen.
Paardenmarkt/studiedag/herfstvakantie
Woensdagmiddag 12 oktober zijn de kinderen vrij
vanaf 11.45 uur. Donderdag en vrijdag 13 en 14
oktober zijn ze ook vrij, met aansluitend de
herfstvakantie. Veel plezier tijdens deze extra lange
vakantie.
Oproep voor vrijwilligers ophalen oud papier
Voor het ophalen van het oud papier zoeken wij nog
een aantal vrijwilligers. Wie is een paar avonden per
jaar beschikbaar om volgens een rooster het oud
papier in Ameide op te halen? Aanmelden graag via
C. Verhagen, coördinator,
dannekebakker@hotmail.com

Kalender
6 oktober

Teamvergadering

12 oktober

Leerlingen vanaf 11.45 uur vrij
i.v.m. Kindermarkt

13+14 oktober

Studiedag/Paardenmarkt

17 t/m 21 oktober

Herfstvakantie

27 oktober

School op Seef

27 oktober

Nieuwsbrief

27 oktober

Ouderavond Actief Ouderschap

3 november

Opa- en Oma dag,
8.30-9.30 uur

Kinderzwerfboekdag
Dit jaar doen we mee met de Nationale
Kinderzwerfboekdag op 5 oktober.
Zwerfboeken? ja dat lees je goed! Dat zijn boeken die
zwerven van kind naar kind. Ze zijn dus niet van één
kind, maar van alle kinderen. Je kunt ze bijvoorbeeld
vinden op school, in de wachtkamer, in de kantine, in
de bus of.......
Je kunt ze herkennen aan de zwerfsticker op de kaft.
Heeft u nog (oude) boeken die niet meer gelezen
worden, dan kunnen deze meegenomen worden naar
school. Daar plakken we er een zwerfsticker op en dan
sturen we de boeken uit zwerven. (meer informatie is
ook te vinden op kinderzwerfboek.nl)

Groep 1/2
Groene Voetstappen
Met ons project de groene voetstappen hebben we heel
veel stickers verdiend. Een heleboel kinderen kwamen
op de fiets, step, lopend naar school, waar we ook
geleerd hebben dat we afval moeten scheiden. Zo blijft
het schoon en kunnen we van sommige dingen weer
nieuwe dingen maken. Denk bijvoorbeeld aan onze wc
rollen, die kunnen bij het oud papier of zoals wij doen
opnieuw gebruiken om mee te knutselen.
Computermoeders

Vanaf oktober hebben we weer twee hulpmoeders
die ons gaan helpen met het computeren.

Foto’s opa’s en oma’s
Voor de kinderboekenweek wil ik graag foto's van opa's
en oma's (met of zonder hun kleinkind) voor een
activiteit die ik met de kleuters gepland heb. Graag voor
woensdag 5 oktober.
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Vervolg groep 1/2
Thema in de klas
Het thema waar we de komende periode aan gaan
werken is dieren. We hebben dan ook een heuse
dierenwinkel in de klas. Heeft u nog spulletjes die in
een dierenwinkel horen die we kunnen
lenen/gebruiken dan stellen we dat zeer op prijs.
Op dinsdag 4 oktober (dierendag) mogen de
kinderen een knuffel meenemen van een (huis) dier.
Ook werken we natuurlijk in deze periode met de
herfst.

Groep 3/4/5
Groene Voetstappen
Afgelopen week zijn de kinderen druk bezig geweest
met de Groene Voetstappen. Ze hebben zelfs
letterlijk een groene voetstap op papier gezet. Niet
iedereen vond dat erg prettig, maar het resultaat
maakte een hoop goed. De kinderen hebben een
hoop stickers weten te verzamelen door op de fiets,
lopend of op de step naar school te komen. Ook
werd er maar kort gedoucht. Zo zijn de kinderen
echt bewust met ons milieu bezig geweest. Blijf dit
volhouden.
Taakspel
Taakspel spelen we nu al voor de vierde week.
Dit betekent dat als de teams hun stickers verdienen
er aan het einde van de week een maandbeloning op
het programma staat. Wat de maandbeloning inhoud
is nog een verrassing.
Kunstwerkjes
In de klas hangen hele mooie octopussen (basis:
krijttekening aan de hand van overlapping en motief
en achtergrond van ecoline). Komt u na schooltijd
deze een keer bekijken? Mocht dat niet lukken,
binnenkort komen ze mee naar huis.
Kinderboekenweek
Volgende week start de Kinderboekenweek.
Wij vragen u, om op maandag 3 oktober, een foto
van oma en opa, aan uw kind mee te geven. Deze
blijft dan op school gedurende de
Kinderboekenweek.
Mocht u thuis een boek hebben met als thema
Oma/Opa, misschien mogen we deze dan lenen?!
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Groep 6/7/8
Groene Voetstappen
Vorige week stond grotendeels in het teken van het
project Groene Voetstappen. Elke dag probeerde
iedereen op een milieuvriendelijke manier naar school
te komen en zo een groene voetstap te verdienen.
Dit ging heel erg goed en we zaten op een score van
bijna 100%.
Verder hebben we veel aandacht besteed aan
duurzaamheid, afvalscheiding, klimaatsverandering en
een veilige woonomgeving. Ter afsluiting kwam
wethouder Donker in onze groep om te praten en te
discussiëren over de hierboven genoemde
onderwerpen.
Kinderpostzegels
Gisteren is de kinderpostzegelactie weer begonnen.
De kinderen van groep 6/7/8 zijn om 12.00 uur
enthousiast gestart met de verkoop van postzegels,
kaarten, pleisters en dergelijke. In tegenstelling tot
andere jaren hoeven de kinderen de bestelde artikelen
niet te bezorgen. Ze worden per post bij de klanten
afgeleverd.
Scholenquiz
We hebben ons dit schooljaar opgegeven voor de
SlimmerIQuiz. Deze week spelen we de voorronde in
onze eigen klas. De kinderen maken klassikaal een
aantal opgaven die op het digibord worden getoond.
De 3 leerlingen die de opgaven het beste maken gaan
onze school vertegenwoordigen voor de regionale
scholenstrijd. Deze wordt op 9 november in Gorinchem
gespeeld.
School op Seef
Op donderdag 27 oktober staat er weer een les voor
School op Seef op het programma. Tijdens onze
vorige les hebben we aandacht besteed aan het
slalommen, het rijden over een rechte en schuine plank
en het veilig maken van een noodstop.
Op woensdag 26 oktober doen we ook mee met de
ANWB-lichtbrigade. We gaan samen met de
leerlingen kijken of onze verlichting en reflectie in orde
zijn. Zeker nu het weer vroeg donker begint te worden
is dit van levensbelang. Op beide dagen moeten de
leerlingen met de fiets naar school komen.

Leerlingenraad
Wij van de leerlingenraad zijn al druk bezig geweest.
Na één vergadering zijn er al een aantal ideeën op
tafel gekomen. Bijvoorbeeld: het maken van de
pingpongtafel – de randen zijn zo scherp, weer EHBO
lessen in groep 8, meer Engels op school, leuke
versieringen voor in de klas, enz. Voor elke klas
hebben wij een schrift gemaakt om in aan te geven
wat zij willen veranderen en/of verbeteren in de
school. Hier gaan wij in de volgende vergadering
mee aan de slag. Nu zijn wij tussendoor aan de slag
gegaan met het EHBO terug krijgen in de school en
met ideeën verzamelen voor de versieringen in de
klas. Wij hopen met elkaar veel vernieuwingen in de
school te krijgen.
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