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Contact 
Wethouder Raamsstraat 1 
4286 BV Almkerk 

0183-401625  
administratiedehalm@gpown.nl 
www.gbsdehalm.nl 

 
Jaarthema 
Groen moet je doen 
 

Weekopening 
2/10 : oud papier 
9/10 : afval scheiden 
 

Regel van de week 
2/10 : De kanjerregels 
9/10 : Bel = einde spel, we staan 

twee aan twee in de rij.  
 

Kalender   
 4/10 : Inloopochtend 
2 – 6 oktober : groene voetstappen 
10/10: 1

e
 ouderavond 

16 -20 oktober : herfstvakantie 
24/10 : koffiemoment 
26/10 : auditbezoek De Halm 

26/10 : infoavond groep 7/8,   
vervolgonderwijs 
 

 

Koffiemoment 
Op 24 oktober staat het volgende 

koffiemoment gepland. Ontmoeting 
met elkaar staat hier centraal. Er is 
ook gelegenheid om vragen te 

stellen, of verbeterpunten voor de 
school met ons te delen. De 
ouderregiegroep zorgt voor 

koffie/thee en iets lekkers erbij. 
Daarom is het wel fijn als u vooraf 
even een bericht stuurt naar 

administratiedehalm@gpown.nl als 
u komt. Elke bijeenkomst willen we 
afsluiten met een moment van 

bezinning en gebed voor elkaar, de 
kinderen en de school. 
 

Schoolnieuws 
Groene voetstappen 

In de week van 2 t/m 6 oktober doen we 
als school mee met de actie Groene 
Voetstappen. Per mail heeft u meer info 

gekregen. Doet u ook mee? 
 
Ouderavond 

We nodigen u van harte uit voor de 
ouderavond van 10 oktober vanaf 19.45 
uur. We organiseren deze avond in 

samenwerking met het Centrum Jeugd  

en Gezin (CJG) De avond bestaat uit 

twee onderdelen: 
1. Wat is het CJG en wat kunnen zij 
betekenen voor u als ouders. 

2. Praktische handvatten voor ouders 
m.b.t. de opvoeding. Met als thema: 
omgaan met je kind(eren), hoe stel je 

grenzen en geef je ruimte. Allerlei 
praktische zaken kunnen aanbod 
komen, zoals mediagebruik, hoogte 

zakgeld, hoe laat naar bed enz. 
  

Groep 1/2 
Heeft u alle verhalen over het school-

reisje al gehoord? We hebben een hele 
leuke dag gehad! In Toverland waren 
allerlei dingen te doen: klimmen, glijden, 

een toverhuisje, een lange glijbaan… 
van alles! We hebben veel gedaan en 
lekker gespeeld! Alle moeders van de 

Voorpost én de moeders die mee zijn 
gegaan: heel erg bedankt voor de leuke 
dag! We werken nog steeds over 

‘ridders, jonkvrouwen en kastelen’. In de 
speelhal hangen prachtige tekeningen 
van ons! Die hebben we gemaakt met 

wasco en ecoline, u moet er zeker naar 
gaan kijken! Ze zijn zó mooi!!! Er wordt 
in de bouwhoek nog flink gebouwd, 

maar ook met Knexx en Nopper maken 
we mooie kastelen. En vorige week werd 
er zelfs in de zandbak een prachtig 

kasteel gemaakt. Binnen hebben we een 
zandtafel staan. Daar bouwen we niet in, 

maar daar graven we naar oude potjes 

en andere dingen. Die maken we dan 
schoon met een kwastje om het goed te 
kunnen bekijken. Volgende week 

beginnen we met een nieuw thema: 
‘verkeer’. Daar gaan we vooral tijdens de 
kring, de werkjes en het buiten spelen 

aandacht aan geven. (In de hoeken en 
de hal spelen we nog heel even door 
met de kastelen). Deze week waren 

Emma en Jesse voor het eerst een hele 
ochtend op school om te wennen. Ze 
zijn bijna 4 jaar, dus komen ze bijna op 

school. Leuk dat jullie er waren, Emma 
en Jesse. Welkom in de klas!!  
Op onze yurls-site kunt u liedjes en 

filmpjes vinden. 
http://gbsdehalm.yurls.net/nl/page/99787
5#topboxes  

Groetjes van groep 1&2 en de juffen 
 

Groep 3/4 
We hebben deze week de 

dierenambulance op bezoek gehad! De 
kinderen leerden hoe deze vrijwilligers 
dieren helpen en we maakten kennis 

met: een fret (aaien) een hond (die op 
de grond plaste) en een adder (die je om 
je nek kon hangen). 

 
Nu, dan merk je wel dat directe 
ervaringen enorme indruk maken! Een 

levende slang om je nek, dat vergeet je 
niet gauw . . .  Het bezoek was naar 
aanleiding van een egel, die we in het 

vorig seizoen vonden en waarbij de 
dierenambulance ingeschakeld werd. Nu 
zagen en hoorden we hun werk nog 

eens goed. Dit alles past heel goed bij 
ons thema: de wereld om je heen. 
 

De bijbellessen gaan vanaf nu een flinke 

tijd over koning David. Oefent u thuis 
ook wekelijks de psalm? 
Met lezen is groep 3 al bezig met “thema 

geel”: de letters    n,   t,   oo,   ee, en   b. 
Daarbij zijn er veel kinderen die al een 
stapje verder gaan, door het materiaal 

dat we naast de methode ook inzetten. 
Zij kunnen soms al andere letters ook 
lezen en gaan al bijna tekstjes oefenen: 

Wat een lees-sprongen maken die 
kinderen !! Het is een elftal, waar de 
meester super-trots op is.  

Wat trainen we hard in de klas! 
Met rekenen ronden we bijna blok 2 al af 
in beide groepen.  

Ik merk dat kinderen in groep 4 nu wat 
meer gewend zijn aan het gebruik en de 
mogelijkheden van de tablet.  

Met groeten, meester Both 

mailto:administratiedehalm@gpown.nl
http://www.gbsdehalm.nl/
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 T u s s e n  K a f  e n  K o r e n  
 

Website 
Als onderdeel van het PR plan 

streven we er naar wekelijks een 
nieuw bericht op de website te 
plaatsen. Onder actueel kunt u zien 

welk bericht het laatst is geplaatst. 
Kijkt u ook eens onder Onze School 
in het fotoboek. Ook daar is 

regelmatig een fotocollage terug te 
vinden.  
En bent u de nieuwsbrief kwijt? Ook 

die kunt u terug vinden bij actueel 
onder het kopje nieuwsbrieven 
2017 – 2018.  

 
Schoolapp 
De website is gekoppeld aan onze 

schoolapp. Laatste berichten, foto’s 
en de agenda is hier eenvoudig 
terug te vinden. Ook kunt u een 

ziekmelding van een kind melden 
via de schoolapp. Gebruikt u de 
schoolapp nog niet? U kunt hen 

eenvoudig op uw telefoon 
installeren.  
Voer op uw telefoon bij google : 

gpown school app in 
Installeer de app en kies 
vervolgens bij scholen De Halm 

 

Parkeren rondom school 
We willen u vriendelijk vragen in de 
zijstraten te parkeren i.p.v. voor de 
school als u uw kind(eren) komt 

halen of brengen. De ruimte voor 
de school willen we vrijhouden voor 
de schoolbussen, zodat de 

kinderen veilig kunnen in en 
uitstappen. Ook is het prettig als er 
een goede doorgang is, zodat de 

bussen op tijd en veilig kunnen 
wegrijden. 
 

Groep 5/6 
Gisteren hebben we een fantastisch 
schoolreisjes gehad in Toverland. We kijken 
terug op een geslaagde dag. 
Met de bijbelverhalen zijn we helemaal in de 
geschiedenis van de aartsvaders Abraham, 
Izaak en Jakob. Prachtig is om aan de 
kinderen te vertellen hoe groot God is door 
een verbond te sluiten met Abraham en zijn 
nakomelingen. God belooft een God voor 
hen te zijn, God belooft Abraham tot een 
groot volk te maken en dat het land Kanaän 
voor zijn nakomelingen is. 
Nu nog belooft God bij de doop nog steeds 
God voor ons te zijn met uitzicht op een 
eeuwig leven met Hem. Mooi om dat aan 
kinderen te mogen doorgeven. 
Iedere vrijdag krijgen de kinderen huiswerk 
voor Levend Water. Leren van de drie 
stukjes tekst. Dit is de samenvatting van de 
bijbelverhalen in de week. Uit het hoofd leren 
van de memo. En het maken van de 
betreffende les. In de agenda is het huiswerk 
terug te vinden. 

Voor rekenen zijn de tafels enorm belangrijk. 
Wanneer je de tafels goed beheerst, heb je 
hier veel profijt van in allerlei 
rekenopdrachten. 
Daarom willen we graag dat de kinderen 
thuis met MijnKlas.nl in Tafeltrainer de tafels 
gaan halen. Dat gaat als volgt: 

1. Losse tafels 1-5 
2. Diploma tafels 1-5 door elkaar  
3. Losse tafels 6-10 
4. Diploma tafels 6-10 door elkaar 
5. Diploma tafels 1-10 door elkaar 

We houden bij wat de kinderen per week 
hebben afgerond.  
Wilt u samen met uw kind gaan oefenen om 
de tafels te gaan beheersen. 
Kan uw kind thuis niet meer inloggen, dan 
kunt u op school een nieuwe activatiecode 
aanvragen. 
 
Groeten juf de Lorm en meester Vonk 

Groep 7/8 
We mogen terugkijken op gezellige weken 
met elkaar. We hebben een hoop geleerd en 
gedaan met elkaar.  
Allereerst zijn we met onze clip voor 
“spraakwater” aan de slag gegaan. In kleine 
groepjes werden we gefilmd. Uiteindelijk 
worden alle stukjes aan elkaar gepakt en dan 
hebben we met elkaar een mooie clip 
gemaakt. Uiteraard staat “zorgen voor een 
goed milieu en voor elkaar” centraal. We zijn 
heel benieuwd naar het resultaat. 
Daarnaast hebben we afgelopen vrijdag de 
eerste les gehad van “kunstlicht.” We gaan 
een eigen kleine stop motion filmpjes maken. 
Deze zullen in december te zien zijn in de 
kunstwandeling in Almkerk. Aankomende 
vrijdag gaan we ze opnemen. Ook hier 
moeten we wachten op het resultaat. 
Verder zijn we hard bezig met het oefenen 
van de tafels en deeltafels. Elke dag oefenen 
we 5 minuten.  

Dit blijft belangrijk, omdat de tafels de basis 
zijn voor vele uitreken/ oplossings- 
strategieën. Wilt u dit thuis ook blijven 
oefenen. 
Regelmatig zitten we in groepjes om met 
elkaar na te denken over het oplossen van 
een som of we denken met elkaar na over 
een bijbelverhaal en wat deze nu voor ons 
betekent. 
Mooi om te zien dat kinderen elkaar verder 
willen helpen, zonder een antwoord of 
oplossing te geven. Dit is soms best lastig. 
Heeft u thuis nog kinderboeken die een 
poosje in de klas mogen staan……wilt u 
deze dan meegeven naar school. Vergeet 
dan niet de naam van de eigenaar erin te 
schrijven. 
Op dinsdag 10 oktober hebben we feest in 
de klas. Die dag hoopt juf Vink een jaartje 
ouder te worden.  
 
Janneke en Renske 
 
 
Regelmatig zitten we in groepjes om met 
elkaar na te denken over het oplossen van 
een som of we denken met elkaar na over 
een bijbelverhaal en wat deze nu voor ons 
betekent. 
Mooi om te zien dat kinderen elkaar verder 
willen helpen, zonder een antwoord of 
oplossing te geven. Dit is soms best lastig. 
Heeft u thuis nog kinderboeken die een 
poosje in de klas mogen staan……wilt u 
deze dan meegeven naar school. Vergeet 
dan niet de naam van de eigenaar erin te 
schrijven. 
Op dinsdag 10 oktober hebben we feest in 
de klas. Die dag hoopt juf Vink een jaartje 
ouder te worden.  
 
Janneke en Renske 
 

 

En verder 

 Typen groep 5, 6, 7 en 8 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zich 
aanmelden voor de typecursus van Pica. 
Hiermee kunnen de kinderen in 12 weken 
een echt typediploma behalen. De kinderen 
krijgen vrijdag een folder mee met info, maar 
u kunt ook kijken op : https://www. 
picatypen.nl/actie  
waar u de cursus kunt bestellen voor slechts 
€ 39,--  
 
Audit de Halm 
Op 26 oktober bezoekt een audit team onze 
school. Doel is om samen met ons als 
directie en team te kijken naar de kwaliteit 
van de school. Een vast onderdeel van het 
bezoek is een gesprek met ouders. Dat vindt 
aan het begin van de ochtend plaats en duurt 
ongeveer drie kwartier.  
We zoeken zes ouders en als u daaraan wilt 
meedoen kunt u zich aanmelden via: 
administratiedehalm@gpown.nl 

Bericht van de VBC 2017 
Voor de duidelijkheid: dit jaar werken we niet 
met een thema, maar maken we zelf in één 
dag een musical. Alle groepen doen iets met 
zang/ dans en/of gaan iets uitbeelden. We 
maken zelf ons kostuum. We hebben nog 
steeds veel plek om mee te kunnen doen en 
om de musical een succes te laten zijn. Met 
name voor de bovenbouw leerlingen. Er is dit 
jaar dus geen programma in De Pomp. 
 
Dus meld je aan voor 1 oktober. Verdere 
info: zie bijlagen bij K&K (uitnodiging en 
flyer). 
 
Graag ook vooraf betalen. 
 
Verder zijn we nog op zoek naar hulpouders. 
Daarvoor kun je mij mailen of bellen. 
 
Namens de VBC, Hermien Cappon 
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