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belangrijke data . . . . .
Vrij
Woe
Vrij
Maa
Maa
Maa

12 oktober
17 oktober
19 oktober
22 t/m vrijdag 26 oktober
5 t/m 9 november
19 november

Voorleeswedstrijd
Open ochtend
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Week van de startgesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag, alle leerlingen vrij

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Vandaag was weer zo'n dag! Heerlijke nazomer met een warm zonnetje. Onze kinderen genoten nog
in de zandbak of op het Kanstanjeplein van een welverdiende pauze. Op het Kastanjeplein wordt op
dit moment gewerkt aan de ondergrondse leidingen en dat biedt voor onze inventieve leerlingen
nieuwe mogelijkheden!
Eén van de leerlingen van groep 5 had een archeologische vondst gedaan, en heeft met een groepje
vriendinnen de hele pauze zo trots als een pauw rondgelopen met .... een bot? van wat voor dier
dan? een reuzenkies? van een nog groter dier? Zelfs de jongens stopten met voetbal om een kijkje te
nemen!
Zo avontuurlijk kan het zijn op het Kastanjeplein...je moet er alleen even oog voor hebben!
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Ook binnen was het een zonnige dag: vrijdag? Bevo dag! Met meester Titus veranderen onze
leerlingen in een soort tovenaars en maken ze de mooiste dingen. Bij juf Mariette in groep 3/4 is het
IPC thema Speelgoed begonnen; op de foto ziet u wat de kinderen met meester Titus zélf aan
speelgoed ontwikkeld hebben.

In groep 6,7,8 wordt bij meester Titus momenteel gewerkt aan een machine die eruit ziet alsof hij
werkt en functioneel is, maar uiteindelijk niets kan. We wachten met spanning af wat dat allemaal
gaat opleveren!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 1/2
Groep 1/2 is bezig met het thema piraten. De kinderen vertelden in de kring dat ze graag wilden
weten hoe een echte piratenschat eruit ziet. Toevallig vond Ishaq een dag later een echte
piratenschatkaart in zijn luizenzak. Op de kaart stonden cirkels, een boom, een huisje en een gouden
sticker. Wat zou dat toch allemaal betekenen? De kinderen hadden na een tijdje door dat het een
kaart was van het speelplein. De cirkels waren de stenen, de boom was de boom naast de bankjes
en de gouden sticker zat op de plek van de zandbak. Met de hele klas zijn we toen naar de zandbak
gegaan. Alle kinderen mochten om de zandbak heen staan. Om de beurt heeft iedereen een beetje
gegraven op zoek naar de piratenschat. Uiteindelijk hebben we de schat gevonden, een mooie,
glimmende schat vol met piratenspullen.
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Nieuws uit groep 5

Ook in groep 5 zijn wij gestart met IPC .
Het thema is Jong en Oud.(mensen van verschillende leeftijden).
Wij hebben een mooi startpunt gehad.
De kinderen mochten baby foto’s meenemen en uitzoeken wie elkaar herkent.
Verder mochten ze een mind map maken met woorden over het thema.
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten als je jong of oud bent.
Dus heel veel om over te praten en delen.
Dus ouders vertel over je jeugd etc.
Betrek ook grootouders erbij om hun ervaringen te delen.
De komende weken gaan we allerlei activiteiten ondernemen die uw kind moeten helpen
om de leerdoelen te halen.

Nieuws uit groep 6/7A

Groep 6/7 A is hard aan het werk. Ze leren nieuwe dingen en zijn daar veel mee aan het oefenen. Bij
IPC volgen de kinderen, na de moord op mevrouw Ana Nas, een opleiding tot rechercheur. Ze leren
allemaal vaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te doen.
Natuurlijk is er ook plaats voor ontspanning.
Woensdagochtend starten de kinderen met gym. Veel
samenwerken, conditie verbeteren, alles komt aan
bod..
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En dan was er natuurlijk nog de start van de Kinderboekenweek. Voorlezen
voor kinderen uit groep 1/2 en groep 3/4. Al een aantal dagen werd er in de
klas flink geoefend met voorlezen. Soms was een boek toch niet goed
genoeg en moest dan nog even worden geruild. Met veel plezier werd er
voorgelezen.
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