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Belangrijke data
Ma. 07 t/m vrij. 11 nov.:
Vrijdag 11 november:

oudergesprekken,
lootjes trekken in de bovenbouw
st. Maarten

‘Als je goed luistert, dan kun je het horen’

Luisteren kun je op vele manieren. Een daarvan, die wellicht wat onderbelicht is, is het luisteren met
je hart. We vinden het belangrijk om onszelf en onze kinderen steeds weer te leren luisteren naar
deze boodschappen. Want, hoe kun je eigenlijk luisteren om er achter te komen wat er tussen de
regels bedoeld wordt? Het gaat niet altijd alleen over wat er gezegd wordt, maar ook hoe het gezegd
wordt.
Tijdens deze weekopeningen richten we ons ook in het bijzonder op muziek en het luisteren daarnaar. Muziek doet iets met je, maar wat het met je doet verschilt per persoon. In deze tijd staan veel
liederen centraal, denk aan Sint Maarten, Sinterklaas en kerst. Op welke manier luister je naar deze
liedjes? Wat roept het bij je op? Zo werken we toe naar de kerstviering: het verhaal van de trommeljongen. Een geweldige kerstviering die nog lang in ieders geheugen gegrift zal staan.
De kerstvieringen staan in de kalender per abuis op drie avonden gepland. Deze viering
van de trommeljongen is echter niet in stamgroepsetting maar in een setting van een
combinatie van een onder-midden- en bovenbouwgroep. Deze viering vindt overdag plaats
en wel op woensdagochtend 21 december in diverse ruimtes van de school.
U kunt dan ook de avonden uit uw agenda verwijderen!
Aan deze viering is ook geen afsluiting met ouders gekoppeld.
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St. Maarten 2016
Vrijdagavond 11 november vieren we het feest van Sint Maarten. In de OB en MB maken we zelf
lampionnetjes, die zorgen dan voor een mooie optocht in het donker. Wij hopen dat ook dit jaar weer
veel kinderen en ouders erbij kunnen zijn.
De praktische kant:
 We verzamelen vanaf 18:15 uur op het plein aan de Henry Dunantstraat;
 Om 18.30 uur vertrekken we voor een rondgang door de wijk;
 De route gaat van Henry Dunantstraat-Kerkstraat- (kerk)pad achter klooster-Jacob van Campenstraat;
 Enkele leerkrachten lopen vooraan in de rij en geven het startsein en het looptempo aan. Het
is de bedoeling dat kinderen en ouders achter hen blijven;
 Bij terugkomst kunnen we bij het vuur genieten van een mandarijn en chocolademelk. Zullen
we er samen voor zorgen dat de schillen in de prullenbak komen?
 Gedurende de gehele avond zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kind.
 Om 19:45 uur wordt het vuur gedoofd en sluiten we de avond af;
 Als er nog ouders of bovenbouwers zijn die muziek kunnen maken tijdens de optocht dan zijn
zij van harte welkom.
Wij wensen iedereen een mooie optocht, waarin we groeien naar het licht!

Pabo
We gingen naar de Pabo omdat studenten die leraar willen worden dan vragen aan ons konden stellen. De presentatie was in een klooster en we kwamen binnen en toen klapte iedereen. De eerste
ronde duurde drie kwartier. De studenten stelden vragen. Ze stelden allerlei vragen, bijvoorbeeld
over hoe wij op school met pesten en ADHD of autisme omgaan. Nadat alle vragen waren gesteld
hadden we een uur pauze in de kamer waar lessen werden klaargemaakt. We kregen tijdens de pauze een oh zo lekkere muffin en Aquarius. We vonden het leuk en een beetje spannend, maar de
tweede ronde was al minder spannend.
Fatih, Kai, Kyra – de Bijenkorf
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Forest trip
We went with the Roses unit to the forest. All 6th and 4th
years were dwarfs. The dwarfs made games. The rest
could play the games. They walked around in the forest.
After an hour we went back to school.
Floor – Purple Roses

Forest trip
Before autumn break we go to the forest. It was
funny for the other kids. Also it was cold and raining. There was funny and cool games. And Everybody have cool hats.
Pien – Purple Roses
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MysteryX: De Junior Wetenschapsquiz
Bezoekers van Mystery X opgelet!
Op zondag 6 november is er de grote Junior Wetenschapsquiz. Is uw kind dol op wetenschap en gaat
het een uitdaging niet uit de weg? Dan is hij/ zij van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen
van 8 - 12 kan zich inschrijven via www.mysteryx.nl.
Ben er snel bij, want vol = vol!! Houdt de site van Mystery X in de gaten!
Vrienden zijn ook van harte welkom in de LUX in Nijmegen. Komt dit nu niet gelegen?
Op 18 januari: thema Plastic Soep! Hoe ruim je een oceaan op? Dan zijn we in het Valkhof Museum!

Talkshow over de invloed van jeugdliteratuur
Edward van de Vendel, Kapitein Winokio en Bea Ros zijn op donderdagavond 17 november te gast
tijdens de Wintertuin Sessie in het Klimpaleis (De Kube, Honig) in Nijmegen. In deze talkshow draait
het om de functie en kwaliteit van jeugdliteratuur. Wat maakt een kinderboek goed en is lezen een
doel of een middel? Een programma met interviews, muziek en voordrachten dat is samengesteld
door dichter Johan Roos en zich richt op volwassenen.
Edward van de Vendel schrijft prentenboeken en jeugdromans, informatieve boeken en poëzie en
richt zich daarbij zowel op jonge kinderen als op jongeren. Hij is de motor achter enkele belangrijke
initiatieven op het gebied van leesbevordering, zoals de Slash-reeks en Tijgerlezen. Dit jaar won hij
een Gouden Lijst voor Oliver en zowel een Zilveren Griffel als de Woutertje Pieterse Prijs voor Stem
op de okapi.
Kapitein Winokio is het alter ego van Winok Seresia. Hij wordt ook wel de Robin Hood van de kindermuziek genoemd. Heel Vlaanderen ligt al jaren aan zijn voeten, getuige de vele concerten die hij
er met zijn bemanning geeft. Ook zijn boeken en cd’s zijn erg populair, zowel bij kinderen als bij ouders en grootouders. In 2011 kwam er naast dit succes ook erkenning in de vorm van een MIA in de
categorie kidspop.
Bea Ros is neerlandicus en journalist. Ze is gespecialiseerd in leesbevordering, jeugdliteratuur, onderwijs en cultuureducatie. Als redacteur werkt ze voor Leesplein 15+ en Didactief. Daarnaast is ze
bezig aan een boek over 100 jaar onderwijsgeschiedenis.
Johan Roos schrijft software en poëzie. In 2014 verscheen zijn chapbook Hond Leeuw Zee. Momenteel heeft hij zich toegelegd op proza. Johan schrijft voor volwassenen, maar is een groot fan van
goede jeugdliteratuur en kindermuziek.
Datum: donderdag 17 november
Locatie: Klimpaleis (De Kube, Honig), Waalbandijk 20B Nijmegen
Deur open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur
Entree: 5 euro (3 euro voor studenten).
Tickets via https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/wintertuin-sessies.
Meer info: www.wintertuin.nl

