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Agenda
13-11
20-11
21-11
27-11
05-12
12-12
13-12

Studiedag, de leerlingen zijn vrij
Vergadering ouderraad
Oud papier actie
Vrijwillige 10 min. gesprekken, gr. 1 t/m
8 (zonder rapport)
Sinterklaas
Inloop gr. 1 t/m 8 vanaf 8.15 – 8.25 uur
Nieuwskrant nr. 4 verschijnt
Vergadering medezeggenschapsraad

Regel van de week

Ik noem anderen, bij de eigen naam.
Bijbelverhalen
Week 46: 13 t/m 17 november 2017
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42
Week 47: 20 t/m 24 november 2017
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Fontein mochten wij de volgende leerling
verwelkomen in groep 3:
 Nora Chhoyeb.
In groep 7 kwam:
 Farah Chhoyeb.
Op de locatie Transvaal kwam in groep 3:
 Lex Louwenaar.
Nora, Farah en Lex van harte welkom en we hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op de KWS.
MR
Jolanda Grondsma komt de MR vanuit de Fontein
versterken.
Ik ben Jolanda Grondsma. Ik heb een dochter, Mirre, van
6 jaar. Zij zit in groep 3, locatie Fontein.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als juridisch
medewerker bij de rechtbank Noord Nederland,
afdeling strafrecht. Vanaf dit schooljaar kom ik het team
van de medezeggenschapsraad versterken.
Ik vind het leuk en interessant om betrokken te zijn bij het
reilen en zeilen van de KWS. Mochten jullie
als ouders onderwerpen of vragen hebben voor de MR,
dan kunnen jullie mij ten allen tijde daarover aanspreken.
Schoenmaatjes

2017-2018 nr. 3: Advent en kerst
Week 48: 27 november t/m 1 december 2017
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11
Week 49: 4 t/m 8 december 2017
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56
Week 50: 11 t/m 15 december 2017
De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25

De afgelopen periode hebben leerlingen op beide
locaties een schoenendoos ingeleverd. Gevuld met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

Zoals de titel van dit stukje al zegt: Een bezoek vol
griezelactiviteiten…
Wij zij naar de Toverlantaarn gewest. En daar gingen we
als eerst fruit eten met en verhaal er bij. En toen gingen
we slijm maken en dat maak je zo eerst en plestikbakje;
en een ijs stokje en dan lijm en dan kleur stof en dan
mengen scheer schuim en dan weer mengen en dan de
hele tijd door en dan heb je slijm en toen en xwis en
toen gingen we naar school.

De schoenendozen kunnen op beide locaties tot
uiterlijk vrijdag 17 november bij de eigen leerkracht
worden ingeleverd.
We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6
euro voor de verzendkosten van de schoenendoos.
Hiervoor kan het machtigingsformulier achterop de folder
ingevuld worden.
Het machtigingsformulier moet apart worden
ingeleverd bij de leerkracht van uw kind(eren).
Dus niet in de schoenendoos stoppen.

Carmen v/d Graft, gr.5 locatie Fontein.
Kleuterpraat uit groep 1 locatie Transvaal
Lucas Everts.: “Mijn fiets kan zo hard, wel 100 graden!”
Nina: “Er zijn veel nieuwe kinderen in de klas. Ik denk dat
je ze maar veel les moet geven, want ze weten nog niet
zoveel.”
Eva: ”Mama moet 5 minuutjes slapen en dan is ze jarig!”
Wander: “Mijn zusje is heel lief. Die bijt echt nooit!”
Cas: “Ik heb niet meer schoenen met glitterband.”
Floor: “Dit beestje is hééééél erg dood!”
Cas: ”Juf, mag ik een mannageetje (magneetje)
ophangen?”
Floor: “Mijn mama moet eerst nog naar de nagels!”
Esra: “Kijk juf, ik doe ballalet!”

Jongens en meisjes heel veel succes.

Kinderraad 2017
Wij zijn woensdag 18 oktober naar de raadzaal voor de
lancering van de app: Cultuurbarbaren. Dat was het
winnende plan bij de kinderraad. Het is gemaakt door de
Dr. Algraschool. Je kunt de app downloaden in de
Appstore en in de Playstore.
Met de app komen kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14
jaar meer te weten over de geschiedenis van de stad
Leeuwarden. Daarnaast komen kinderen ook vaker
buiten. Het lijkt een beetje op Pokémon go, alleen
moeten je geen Pokémons vangen maar boeven. Die
kun je vinden bij elk historisch punt zoals de Oldehove.
Het was heel gezellig en we hadden ook een ijsje
gekregen.

Op dinsdag 7 november is weer de jaarlijkse open dag
gehouden. Op beide locaties was er weer veel
belangstelling van nieuwe ouders / leerlingen.
Kinderboekenweek
De kinderen van groep 4 van de locatie Transvaal kregen
een verhaal voorgelezen, maakten monsterfluistersnotwat alleen zou lukken als ze fluisterend het recept door
elkaar roerden- en deden in 3 groepen een quiz over de
ins en outs van de Kinderboekenweek.

Pytrik v/d Weg en Feline Meiberg, gr. 8 locatie Fontein.

De leerlingen luisteren naar het verhaal
De vragen over Superjuffie waren wel lastig dus was dit
boek een aanbeveling voor de voorleesstapel in de klas.

Samen in de raadzaal

Fluistermonstersnot…
Groep 5 van de locatie Fontein is op vrijdag 13 oktober
naar de kinderboekenwinkel de Toverlantaarn geweest.
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Sint
Dit jaar brengt de Sint met zijn Pieten op dinsdag 5
december een bezoek aan de Koningin
Wilhelminaschool.
Alle kinderen blijven deze morgen op het plein om de
Sint om 8.25 uur te verwelkomen. Uiteraard zijn ook de
ouders van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

Djembé
Op een woensdag gingen we naar het speellokaal.
Daar waren heel aardige mensen uit Oeganda.
Toen gingen we een spel doen waarbij we moesten
zingen en andere kinderen over een lijn moesten trekken.

Leerlingen spelen het spel
Daarna kregen wij allemaal een Djembé, daarop
moesten we muziek maken.
Toen moesten de meisjes muziek maken en wij dansen,
En andersom.

Sinterklaas
Circus Adje
Vrijdag voor de herfstvakantie had groep vijf van de
locatie Transvaal circus Adje

Luuk Jorna en Léon Winkeler, gr. 8 locatie Fontein.

Ze deden drie onderdelen en dat waren : verhaal,
schilderen en poppenspelen.
Heel veel kinderen uit groep 5 vonden het leuk en
hadden veel te doen. Er waren mooie toneelstukjes en
prachtige verhalen. Dat was een mooie vrijdag voor
groep vijf.

Lampionnen knutselen
In groep 1 op de locatie Fontein zijn we druk bezig met
Sint Maarten. Dankzij onze creatieve papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s worden er weer prachtige lampionnen
geknutseld. Natuurlijk helpen de kinderen volop mee.
Wat een gezelligheid in de klas! Veel plezier op 11
november.

Jilmer Katsma, groep 5 locatie Transvaal.

Samen een lampion maken

Leerlingen aan het tekenen en schilderen
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Oud papier actie
Op dinsdag 21 november wordt het oud papier
opgehaald door dhr. Hazenberg, dhr. de Langen en
dhr. v.d. Veen.
De wagen staat om half zeven bij de locatie Transvaal.
Fijn dat jullie dit willen doen! Veel plezier.
Wanneer u in het bezit bent van een smartphone dan
kunt u de Omrin app downloaden. U ontvangt dan
automatisch de info voor de dag van inzameling.
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