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Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag hadden we met het team een studiedag. ‘s Morgens stond de rekenmethode ‘Getal en
Ruimte’ op het programma. Een adviseur van uitgeverij Noordhoff, de maker van deze methode, heeft veel
vragen van het team beantwoord en heeft het team voorgelicht in de verdere mogelijkheden van deze methode.
‘s Middags hebben we het over het didactische handelen in de groep gehad. En dan met name over het
expliciete directe instructiemodel (Edi). Dit model helpt leerkrachten hoe zij zo optimaal mogelijk lesstof aan
kinderen kunnen overdragen. Rosanne Jeurissen, collega kwaliteitscoördinator en expert op dit gebied leidde
deze interessante middag.

Vanzelfsprekend zijn dit soort onderwijsinhoudelijk onderwerpen heel belangrijk. Maar de komende maanden
staan er ook activiteiten voor onze kinderen op het programma die niet onderwijsinhoudelijk maar wel heel
belangrijk zijn zijn. Zoals bijvoorbeeld Sint Maarten, Sinterklaas en het Kerstfeest. Activiteiten die niet kunnen
plaatsvinden zonder de hulp van ouders. De ouderraad is een gezellige groep van ouders die het team helpt bij
het organiseren van deze activiteiten. Maar helaas is de ouderraad op dit moment onderbezet. Met name op
locatie De Bres. Maar ook locatie Dubloen kan nog ouders voor de ouderraad gebruiken. Daarom bij deze een
welgemeende oproep voor nieuwe ouders voor de ouderraad.
Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind of door een mailtje te sturen naar
klipper.ouderraad@talenthoorn.nl Het zou toch geweldig zijn als de ouderraad bij de eerstvolgende activiteit,
Sint Maarten, weer compleet zou zijn! Team en kinderen van de Klipper rekenen op uw steun.

Hartelijke groet,
Tim Toornstra

Groot onderhoud Ouderportaal
Vanaf vrijdagmiddag 21 oktober om 15:30 uur tot zondag 23 oktober is het Ouderportaal (app en website) niet
of heel beperkt beschikbaar. BasisOnline Ouderportaal gaat in deze dagen een grote update doorvoeren.

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen.
We hebben woensdag de kinderboekenweek feestelijk geopend op het plein met liedjes. Het was gezellig!
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De kinderboekenweek loopt tot en met zondag 16 oktober. Zoals ieder jaar doen wij allerlei activiteiten met de
kinderen in de klas. Het lezen wordt in deze periode extra gepromoot. Het is leuk om te zien hoe enthousiast de
kinderen reageren. Ze staan vol bewondering bij de boekententoonstelling. Leuk om te zien.
We zijn benieuwd hoe het sponsor lezen gaat verlopen want dat is dit jaar de eerste keer. De kinderen hebben
er zin in!

We hopen met elkaar een Gi-Ga-Groen leesweek te hebben.

Voorlezen in de Roald Dahl week
Tijdens de Roald Dahl week hebben de kinderen uit groep 7 en 8 voorgelezen aan de kinderen uit groep 3 en 4.
Voor alle kinderen was er een boek van Roald Dahl om uit voor te lezen. Voor zowel de hogere groepen als de
lagere groepen een heel leuk en soms natuurlijk ook spannend moment. Het was ontzettend leuk om te zien
hoe de groepjes een plekje zochten in de school en daarna in hun leesboek doken. Er is goed voorgelezen én
geluisterd!

Opening schoolplein
Op woensdag 12 oktober gaan we ons vernieuwde schoolplein feestelijk openen! Om 13.45 uur zullen we met
alle kinderen op het plein verzamelen. We planten met Jan van 'Grijs kleurt Groen' nog een paar laatste plantjes
en een boom, dansen en zingen met elkaar en openen daarmee op een gezellige manier ons nieuwe
schoolplein. U bent van harte welkom om buiten het hek mee te kijken. Na 14.15 uur mogen alle ouders met de
kinderen een rondje over het schoolplein. Sommige delen zullen voorlopig nog even afgezet zijn, maar dat
wordt dan duidelijk aangegeven met lint (bijvoorbeeld omdat iets net ingezaaid is en nog kwetsbaar is). De rest
van het terrein mag u samen gaan ontdekken. We hopen op een mooie, droge dag. Hopelijk tot dan!

Groeten, juf Yvonne en juf Fardau

Museum cultuurclub
Op vrijdag 14 oktober is er tussen 14.15 en 15.15 uur het museum van de cultuurclub. Alle ouders/verzorgers
van onze leerlingen zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Het museum wordt ingericht in de kleine
gymzaal. Wij laten u graag zien wat wij allemaal gedaan en gemaakt hebben. U kunt kijken naar: onze
stopmotion filmpjes, figuren van wolvilt, kunstzinnige creaties van bloempotten en flessen, de geschiedenis van
huizen en cultureel erfgoed, onze eigen gemaakte film en de door ons gebouwde bruggen. Wij zijn allemaal erg
trots op onze resultaten en willen dit natuurlijk heel graag met jullie delen!

Met vriendelijke groet,

juf Fardau
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Opvoedspreekuur GGD Hollands Noorden

Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Over slapen, eten,
zindelijkheid of over het gedrag van je kind. Voorbeelden van vragen die we bij het opvoedspreekuur krijgen
zijn: “Mijn zoon van 5 jaar heeft vaak woede uitbarstingen als hij zijn zin niet krijgt, is dat normaal? En hoe
kan ik daar mee omgaan?”

“Mijn dochter van 8 jaar is erg stil en lijkt niet weerbaar, hoe kan ik haar helpen?”

“Mijn zoon van 7 jaar komt elke keer uit zijn bed als hij moet slapen en zegt dat hij bang is, hoe ga ik daar
het beste mee om?” Hoe groot of klein je vraag ook is, soms is het fijn om daar even met iemand over te
praten. Heb je vragen over de opvoeding of moeilijk gedrag van je kind? Neem  contact op met Liesbeth
Koopmans via lkoopmans@ggdhn.nl, de opvoedadviseur bij jou in de buurt. Zij luistert naar je vraag en
kan kortdurende begeleiding bieden (kosteloos). Bellen voor een afspraak kan ook via het algemene

telefoonnummer van  GGD Hollands Noorden 088-0100500.

Gratis aangeboden:
Goed werkend (voor zover wij weten) cassettedeck en cd-speler. Zie foto. Hebben er ouders of verzorgers
interesse? Graag ophalen bij juf Yvonne op de Bres.

SG Newton
SG Newton organiseert op woensdag 16 november een informatiemarkt voor ouders en leerlingen uit groep 8.
Deze markt vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur. De leerlingen van groep 8 ontvangen nog een persoonlijke
uitnodiging voor deze informatiemarkt.

Week Tegen Pesten 2022
Grapjes kunnen bijdragen aan een fijne sfeer in de groep. Samen lachen en plezier hebben zorgt voor
verbinding en betrokkenheid. Maar grapjes zijn niet altijd leuk en kunnen anderen ook pijn doen. Met de
kletskaartjes ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ is groep 6-7DMK met elkaar in gesprek gegaan.

Vriendelijke groet, juf Michelle.
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Groep 1-BC Bres
Na het buitenspelen op het grote grasveld, moesten de sokken even drogen op de verwarming.

Groeten van de kleuters en juf Chantal

Gratis nieuwe dingen uitproberen!
Vanaf zaterdag 8 oktober kan je je weer voor allerlei leuke gratis activiteiten opgeven die in de cultuurweek
plaatsvinden. En in de herfstvakantie zijn er weer vakantiespelen. Zie de flyers in de bijlagen bij dit
Scheepsjournaal. Veel plezier met al deze leuke activiteiten.

Groetjes, juf Tanja.

Groep 3DA
In onze groep hebben de kinderen de boekletter aa geleerd van aap. Daar hoort ook een schrijfletter aa bij en
die oefenen we in ons schrijfschrift.  e kinderen mochten op deze dag hun knuffelaap mee naar school. En de
aap deed overal aan mee: lezen, kleuren, eten en drinken, rekenen, buiten spelen en dus ook met schrijven. En
dat vonden de meeste apen best nog heel moeilijk. Gelukkig konden de kinderen de apen helpen! Zo knap!

Met vriendelijke groeten, juf Anita.
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Groep 1-2BTL
Vorige week hebben wij het eerste thema 'We horen bij elkaar' van De Vreedzame School afgesloten met de
verjaardag van Aap. De kinderen waren allemaal erg betrokken. Voor iedereen werd een hoed gemaakt voor het
feest. We hebben samen de taart van Aap versierd en als traktatie hebben wij ons fruit gedeeld. Kortom wij horen
bij elkaar! Groeten van Juf Laura

Groep 3DA en groep 6-7DMK
In de Roald Dahl week kwamen er vijf leerlingen van groep 6-7 bij groep 3 voorlezen uit 'De tovervinger'. Elke
leerling had de leiding over een groepje leerlingen uit groep 3. De leerlingen van groep 6-7 hadden het goed
voorbereid. Ze vonden het ook heel spannend. De leerlingen van groep 3 luisterden heel goed naar het verhaal. En
hadden ook vragen aan de leerlingen van groep 6-7. Deze leerlingen gaven ook aan om dit vaker te willen doen.
Zij zijn in ieder geval van harte welkom in groep 3.

Met vriendelijke groet, juf Anita

Beste allemaal,

Ook dit schooljaar zal de gemeente Hoorn twee Rots en Water trainingen
aanbieden voor jongens en meisjes uit de bovenbouw van alle scholen in
Hoorn. De training is bedoeld voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. De eerste
groep is voor kinderen uit groep 7 en 8 en de tweede voor kinderen uit groep 6
en 7. De groep meisjes zal getraind gaan worden door Linda van ‘t Hoff en de
groep jongens door Matthijs van den Bergh Broerse.
De training maakt leerlingen weerbaarder of geeft leerlingen inzicht in het eigen
handelen. Door het inzetten van veel fysieke oefeningen leren kinderen hoe
het is om een 'rots' te zijn en hoe het is om 'water' te zijn.

Bij Rots horen de volgende karaktereigenschappen: komt goed voor zichzelf op,
weet wat hij/zij wil, durft ergens nee tegen te zeggen. Een keerzijde kan zijn: te
aanwezig (fysiek en verbaal), bepalend.

Bij Water horen de volgende karaktereigenschappen: kiest zijn eigen pad,
maakt gemakkelijk vrienden. Een keerzijde kan zijn: verlegen, onvoldoende
weerbaar, snel in paniek.
De eerste training zal starten in oktober/november. Er is plek voor maximaal 12
leerlingen per training. Ouders moeten toestemming geven voor de training.
De training zal €25,- per leerling kosten voor de ouders. De rest betaalt de
gemeente Hoorn.

Wanneer: oktober/november eerste groep
januari/februari tweede groep
Dag: maandag
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Plek: meisjes in sporthal De Kreek, jongens in sporthal de Opgang
Tijdsduur: 10 weken
Tijd: 1,5 uur per training

De inschrijving kan gedaan worden via een mail door ouders aan
matthijs@jouwbeweging.nl. Na een bevestiging van deelname zal er gevraagd
worden relevante informatie van de leerling door te sturen naar de trainer,
zodat hij of zij ook weet waar de problematiek ligt.

Meld zo spoedig mogelijk aan om teleurstelling te voorkomen!

Met vriendelijke groet,

Matthijs

Het volgende Scheepsjournaal volgt op 10-11-2022
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