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Jaarthema 
Groen moet je doen 
 

Weekopening 
6/11 : thuis zuinig met water 
13/11 : droogte wereldwijd 
 

Hoofdregel van de Halm 
Wat ik doe is mooi voor God, fijn 
voor de ander en goed voor mezelf. 

 
Regel van de week 
6/11 : iedereen helpt mee met 
opruimen 
13/11 : we letten op ons 
taalgebruik. 
 

Kalender  
7/11 : schoonmaakavond 
16/11 : 1

e
 rapport (groep 2 -8) 

20/11 : kijk- en spreekavond 
21/11 : kijk- en spreekavond 
13/11 : trekken lootjes 5-8 
13/11: informatieavond VO op 
Willem van Oranje College 
4 /12 : sinterklaasviering. 
 

Spreekavond 
De spreekavonden zijn op 20 en 21 
november gepland. U kunt u 
voorkeur doorgeven aan de 
administratie tot uiterlijk 15 
november via onderstaande 
strookje of mail aan de 
administratie. 
 

Luizencontrole 
De school was na de herfstvakantie 
weer luis vrij! Moeders bedankt 
voor de controle! 
 

Website 
Wekelijks plaatsen we nieuwe 
berichten op de website 
www.gbsdehalm.nl 
Deze worden ook automatisch 
geplaatst op onze facebook pagina. 
 

Schoolnieuws 
Juf de Lorm 
Juf de Lorm moest afgelopen maandag 
naar het ziekenhuis voor een operatie 
aan de knie. Een gescheurde kruisband 
en meniscus en slijtage was de oorzaak 
van de pijn waar zij al langer last van 
had. De ingreep is goed gegaan, rust is 
nodig om weer tot herstel te komen. 
Deze week kan zij sowieso geen les 
geven. We wensen haar een 
voorspoedig herstel.  

Kinderopvang op De Halm 
Deze week heeft GPOWN definitief 
toestemming gegeven voor het inrichten 
van kinderopvang in het lege lokaal van 
de school. Deze week komt een 
aannemer kijken wat er aan gebouw 
technische aanpassingen nodig zijn.  
Er moet nog wel het nodige gebeuren de 
komende tijd. De doelstelling is dat de 
kinderopvang rond de voorjaarsvakantie 
start. 

Groep 1/2 
Deze keer heb ik de kinderen gevraagd 
wat ze u willen vertellen in K&K. ze 
wisten veel te vertellen: 
- We hebben schoenendozen versierd. 
- we hebben een werkje gemaakt van 
échte klei 
- we gaan elke dag fruit eten 
- we leren om goeie dingen te doen. 
- elke donderdag gaan we een filmpje 
kijken ( over het thema waar we over 
werken) 
- deze donderdag hebben we, samen 
met de moeder van Emmelie iets lekkers 
klaar gemaakt én opgegeten!! 
- op woensdag gaan we altijd gymmen. 
- we gaan bijna elke dag buiten spelen 
- we spelen heel veel samen.  
- we hebben een leuke klas! 
- in de ochtend doen we altijd een 
spelletje uit de kast. 
 

- we spelen fijn in de bouwhoek 
- in de poppenhoek spelen we nu het 
verhaal van vos, beer, ree en uil na. 
- buiten werken we hard: er worden 
bladeren en afval op geruimd door de 
kinderen. 
- we hebben een Bee-bot in de klas: die 
kan rijden en sturen en er zitten allemaal 
knopjes op! 
 
Deze keer heeft u kunnen lezen wat de 
kinderen u wilden vertellen over wat we 
in de klas allemaal doen, en wat zij 
belangrijk vinden om u te vertellen! 
 
Inmiddels zijn Emma en Jesse echt 4 
jaar geworden en komen ze elke dag bij 
ons in de klas. 
 
Hartelijke groeten, groep 1&2&j&j 

Groep 3/4 
In groep drie hebben we met Veilig 
Leren Lezen deel ‘blauw’ alweer uit! 
En de testjes gingen ook erg goed. Veel 
kinderen hebben al zelfstandig de 
laatste medeklinkers geleerd, die 
oefenen we dus nog wel, maar er zit 
vanaf nu ook veel vervolg-lezen bij: we 
gaan al echte boekjes doen! 
De tweeklanken (bijv eu, au en ou, ie, ei 
en ui),  die kunnen soms nog lastig zijn: 
Ze lijken ZO op elkaar. 
 
In groep vier lukt het al beter om de 
aandacht op het werk te houden. De 
jongens in de groep hebben soms nog 
moeite om tijdens het werk rust te 
houden en met de eigen opdracht bezig 
te zijn.  
Hier werken we aan in de klas. 

Op maandag hebben we een heerlijke 
middag gehad: de vader en moeder van 
Roan hebben ons geleerd hoe je 
appelflappen maakt. 
Moest je eens zien hoe kinderen van 6 
jaar een aardappelschilmesje 
vasthouden, wat een ervaringen doe je 
zo op.  Ook het mixen van de 
ingrediënten, het samenwerken noem 
maar op. 
En natuurlijk hadden we aan het einde 
van deze smaakles ook een smaakvolle 
eet-ervaring! 
 
Groep 3 is met rekenen en lezen heel 
goed bezig: we oefenen al veel. 
Vandaag gaat het zelfs in de grote club 
van groep 3 – 6. Daar heeft de meester 
zin in! 
Meester Both 
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 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
Verbetersuggesties 
Ouderbetrokkenheid vinden we erg 
belangrijk. Als u als ouders met 
verbetersuggesties komen nemen 
we die serieus en kijken we of en 
wanneer we er iets mee kunnen 
doen. 
Ontvangen verbetersuggesties, 
vragen, tips in de afgelopen 
periode: 
- Vervangen boomschors op de 
heuvel 
- Engels op De Halm 
- Taakomschrijving en overleg met - 
de aangestelde buddy’s 
- Mails beperken en altijd in BCC 
- Informatieavond in januari is ook  
voor de ouders die al kinderen op 
school hebben 
- Invulling klassenavonden (worden 
als erg positief ontvangen!) 
- Inloopochtend kort vooraf nog een 
keer promoten 
- Koffieochtend ook eens op 
woensdag 
- Wat te doen met ouders die niet 
opdagen op een 
schoonmaakavond? 
 
De praktische zaken gaan we 
regelen en een aantal andere 
punten zullen eerst in team (zoals 
aanbod Engels) of regiegroep 
ouder-betrokkenheid besproken 
worden.  
 
Heeft u ook een verbetersuggestie 
of tip? Loop na het brengen van uw 
kind de school even binnen en 
spreek mij aan. Als ik op school 
ben vindt u mij tussen half negen 
en negen uur wel in de hal of de 
teamkamer. Of als u niet op school 
komt stuur een mail naar 
h.noordman@gpown.nl 
 

Schoonmaakavond 
De ouders die zich opgegeven 
hebben voor de schoonmaakavond 
zijn: Jisca van Deelen, Merel van 
Helden, Elize van Oudeheusden, 
Nicolette van Helden, Manoesca 
Schutte, Pauline van Gent, Martine 
van Vark, Gean Krijgsman, Rianne 
Scherff, Joanne Dieterman, Fam. 
de Jong, Sandra Vernooy, Jolanda 
v.d. Plas, Henrike van Breugel, 
Angeline van Vuuren, Madelinde 
Groenenveld, Karin Loef, Syta 
Nederveen, Fam. Bronsgeest 
 
 
 

Groep 5/6 
In groep 5 en 6 hebben de kinderen een tijd 
gewerkt over Egypte. Behalve de 
geschiedenis lessen, is er ook veel moois 
gemaakt. Er staan allerlei piramides, waarin 
een schatkamer is.  
Dat vraagt heel wat ontwerp- en denktijd. Er 
moet heel goed uitgerekend worden hoe de 
verschillende verhoudingen in een piramide 
zijn, de afmetingen moeten kloppen. 
 
De groep is naar een les buiten school 
geweest, een uitstapje ook over 
geschiedenis. Prachtig hoe de kinderen 
daarna verder zijn gegaan om met allerlei 
natuurmaterialen oertijd-voorwerpen na te 
maken.  De kinderen tonen zich zo heel erg 
betrokken. 
 
We merken dat juf de Lorm er niet is. We 
hopen dat u gauw weer beter zult zijn, juf! 

In de groep is meester Vonk druk met 
Snappet bezig. Hij vertelt ook andere juffen 
en meesters hoe je het beste Snappet kunt 
gebruiken.  
Misschien vertelt uw kind er ook wel over 
thuis. De tablet is een handig middel voor 
verwerking van de lesstof, maar er kan 
zoveel mee, dat een leerkracht soms ‘door 
de bomen het bos, of een  juiste weg door 
het bos’ niet meer ziet: 
Meester Vonk wijst ons de weg, wat een 
goede route is om de mogelijkheden van 
Snappet optimaal te gebruiken. 
We zien ook dat kinderen die op de goede 
manier de verwerking maken, heel goed 
opdrachten op hun eigen niveau blijven 
doen. Ook bij onze instructiewijze willen we 
de mogelijkheden van Snappet optimaal 
gebruiken. U hoort hier van meester Vonk 
later vast meer over. 
(van Hendrik Both, vandaag groep 3 -6) 

Groep 7/8 
De afgelopen weken zijn we hard bezig 
geweest met het oefenen van de tafels 
in beide groepen.  In groep 7 en 8 zijn 
we namelijk bezig met verhoudingen 
breuken en procenten. Hiervoor zijn de 
tafels absoluut voor nodig.  De kinderen 
kunnen dit thuis ook prima oefenen via 
mijnklas.nl. Elke dag vijf minuten is 
voldoende.   
Verder kijken we naar ons eigen 
functioneren in de klas. We hebben 
nagedacht over onze werkhouding en 
concentratie. Hoe kunnen we dit 
verbeteren? Wat kunnen de juffen hier 
aan doen en wat kan ik er zelf aan doen.  
Daarnaast hebben we gisteren 
stilgestaan bij dankdag. Wat hebben we 
toch een hoop om voor te danken. 
Heleboel dingen lijken zo gewoon, maar 
zijn het niet. 

Ook kijken we met elkaar deze week de 
film Storm. Over het leven van een 
jongen in Antwerpen tijdens de 
reformatie.  We krijgen dan ook steeds 
informatie over Maarten Luther en de 
hervorming.  
 
Binnenkort zijn er alweer informatie- 
avonden voor het voorgezet onderwijs. 
23 november is er een  informatieavond 
op het Altena College voor ouders van 
leerlingen van groep 8. En op 13 
november is er een algemene 
informatieavond op het Willem van 
Oranje College waarop je informatie kunt 
krijgen over 2 scholen naar keuze. Deze 
avond begint op 19.00 uur. Erg aan te 
raden natuurlijk. 
 
Janneke Nederveen en Renske Vink 

Overige zaken 
PR 
Als nieuw tijdelijk lid hebben we Reinier 
Krijgsman aan de commissie 
toegevoegd. We zijn namelijk bezig met 
het ontwerpen van meer reclame op de 
voor- en achtergevel van de school. 
Reinier kan voor ons het maken van een 
spandoek en gevelborden verzorgen.  
Daarnaast zal Jisca van Deelen een 
nieuwe folder ontwerpen en drukken. 
Verder hebben we Bart Pörtzgen 
gevraagd om een aantal foto’s te maken 
voor de folder. 
------------------------------------------------------ 
Opgave strook spreekavond  
Naam : -------------------------------------------- 
Heeft voorkeur voor: 
O maandag 20 november 
O dinsdag 21 november 
 

 
Wie zijn facebook pagina wel eens 
bekijkt weet dat hij prachtige natuurfoto’s 
kan maken. Mochten we een foto van 
uw kind gebruiken voor PR doeleinden 
dan zullen we u vooraf om toestemming 
vragen.  
De PR commissie is dus druk bezig en 
het is mooi om te zien hoe ouders hun 
unieke talenten inzetten voor de school. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
 
----------------------------------------------------- 
Let op in verband met een cursus van 

Meester Both kan hij niet op dinsdagavond 
ingepland worden. Met ouders die niet op 
maandagavond kunnen maakt hij een aparte 
afspraak. 

 

http://mijnklas.nl/

