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Algemeen / Persoonlijke noot
OVERZICHT
Algemeen
Onderbouw (1-4)
Bovenbouw (5-8)
21ste eeuw leren
Overig

Beste ouders en verzorgers,
De herfstvakantie is al weer voorbij, november komt er aan. De
dagen worden al duidelijk een stuk korter, althans dat lijkt zo.
De Kinderboekenweek was een groot succes, getuige de vele
reacties van kinderen en ouders. De organisatie had er veel werk
van gemaakt, dank daarvoor. Het was af en toe wel echt griezelig.
De commissie die zich zal bezighouden met de werving en selectie
van een nieuwe directeur is bijeen geweest om de profielschets
uit te werken en de procedure vast te stellen. Deze commissie
bestaat uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de ouders
en het team. Op zeer korte termijn wordt de vacature openbaar
gemaakt en kan men solliciteren naar deze boeiende functie. Het
team werkt hard aan onderwijskundige ontwikkelingen en
daarnaast zal er ook nog een nieuwe locatie worden gebouwd. De
leerlingen zijn spontaan, de ouders betrokken en een steeds
grotere groep wordt actief binnen de school. Ik wens de
commissie veel wijsheid en succes.
In de komende maanden zullen Mireille en Monique verder reintegreren. Mireille in groep 5/6 en Monique als intern begeleider.
Monique is al gestart met haar werkzaamheden als
groepsleerkracht. Tineke zal nu nog niet starten, maar we hopen
dat ze ergens in november weer een keertje naar school komt.
Een groot probleem zal in de (nabije) toekomst het tekort aan
leraren worden. Er zijn nieuwe cijfers bekend gemaakt door de
PO-Raad. Het tekort zal fors en snel gaan oplopen. Op dit moment
is het al lastig om bijvoorbeeld, vervanging bij ziekte of verlof te
krijgen. De pools bij SPO zijn bijna “leeg”. Ook andere
schoolbesturen hebben hier nu al last van. Iedere school zal dan
bij afwezigheid van een collega af en toe intern maatregelen
moeten nemen om de klassen te kunnen bezetten. Het structurele
tekort zal ook gaan gelden voor de functies van directeur en intern
begeleider is de verwachting. Nu maar hopen dat onze nieuwe
regering hier beleid op zal gaan maken en uitvoeren. De tijd
dringt!!
Jan Migchelbrink
Interim directeur

Algemeen/10
minutengesprekken
Op dinsdag 21 november en woensdag
22 november, is er gelegenheid voor
een 10 minuten gesprek met de
leerkracht van uw kind. Vanaf dinsdag
14 november hangen de inschrijflijsten
op de gekleurde wand in school en kunt
u zich inschrijven.
Algemeen /Koortje op de Kees
Op vrijdag 3 november start het
Koortje van de Kees met repeteren om
met Kerst weer op te treden. Dit
kinderkoor repeteert 8 weken op
vrijdagmiddag van 13.15 tot 13.45 uur
onder leiding van juf Susan (groep
1/2A). De kinderen van groep 5 t/m 8
mogen meezingen in het koor. De
leerkrachten bepalen in overleg wie er
dit keer mee mogen doen. Kinderen
die mee willen doen, mogen dit zelf
aangeven bij de leerkracht! Er is
ruimte voor maximaal 20 leerlingen.
Overig/ Muziek is de basis
Komend schooljaar doen alle leerlingen
van de groepen 5 en 6 mee aan het
project ‘muziek is de basis’. Dit project
is een samenwerking tussen Harmonie
Orkest Vleuten en de scholen uit
Vleuten en De Meern. De leerlingen
krijgen 12 muzieklessen van een
vakleerkracht, die tegelijkertijd ook de
leerkrachten inspireert.
Tussendoor kunnen kinderen -die zich
daarvoor opgeven- buiten school een
instrument leren spelen. Er komt een
grote gezamenlijke afsluiting voor alle
leerlingen en ouders eind april.
Donderdag 2 november is er voor de
deelnemende groepen een ouderavond
op school.
Dit project gaat om de twee jaar
plaatsvinden, zodat alle leerlingen in
groep 5 of 6 de kans krijgen om een
instrument te leren spelen en in
aanraking komen met
muziekinstrumenten.

Algemeen / Ouderraad Kees
Valkenstein
Elk jaar wordt door de ouderraad een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Maar
waarom vragen wij dit eigenlijk? De
school ontvangt van de overheid alleen
geld voor het bekostigen van de kosten
voor het lesprogramma. Er is dus geen
geld voor activiteiten die buiten het
gewone lesprogramma vallen. Om dit
toch aan te kunnen bieden wordt
gebruik gemaakt van de ouderbijdrage.
Op deze manier kunnen bijvoorbeeld
alle kinderen jaarlijks op schoolreis en
groep acht op kamp. Wij als ouderraad
zien er op toe dat de ouderbijdrage
goed besteed wordt. Daarnaast zetten
wij ons in op een goede samenwerking
tussen de ouders, de school en de
leerkrachten. Een goede samenwerking
is immers het halve werk bij het
organiseren van activiteiten op school!
Leden Ouderraad
Aan het begin van het schooljaar zijn
er 3 nieuwe leden
gestart. Carien moeder van Elin groep
1/2C, Sandra moeder van Isa groep
1/2C en Sietske moeder van Lene 1/2C
en Merel 1/2A. Pim vader van Yvon
groep 7 blijft de ouderraad ook nog
even versterken. Met z’n vieren gaan
wij de school en leerkrachten helpen
bij het organiseren van de
verschillende activiteiten. Dit doen wij
niet alleen, maar samen met de
leerkrachten, klassenouders en met u!
Heeft u als ouder een vraag of wilt u
meer weten over de ouderraad? De
ouderraad hoort het graag. Spreek één
van ons aan of mail je vraag of idee
naar or@keesvalkenstein.nl.

vlnr: Sandra, Sietske, Pim en Carien

Bovenbouw/
Kinderboekenweek in groep 5/6
Opening Kinderboekenweek
We kwamen op het schoolplein en wat
een feest was dat. Dansende heksen
en een super groot spook voor de
ingang. De school leek een spookhuis.
We moesten onder tafels door, onder
die tafels waren spoken, heksen en
spinnetjes en veel griezel gangen.
Ferra, groep 5/6

Boekenmarkt
Ik ga een stukje schrijven over de
boekenmarkt. Ik vond het super leuk,
het was wel heel druk maar dat was
juist gezellig. Iedereen had het naar
hun zin en ik ook. We hebben samen
veel geld opgehaald, het was een hele
leuke middag.
Nora, groep 5/6

Algemeen / Oproep sint
De sinterklaascommissie is op zoek
naar enthousiaste ouders, die mee
willen helpen om het sinterklaasfeest
tot een succes te maken. Lijkt u dit
leuk of wilt u meer informatie, neem
dan contact op met juf Lianne.
lianne@keesvalkenstein.nl

De voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd was heel leuk. Bij
in de klas ons won Pieter. Hij mocht
voor onze klas op het podium lezen.
De andere kinderen waren ook heel
goed, maar Pieter won. Het was heel
spannend. Sophia won van de groepen
7 en 8Het was heel leuk!!!
Karsten gr. 5/6
Bovenbouw/
Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 13 oktober was er op school
de finale van de voorleeswedstrijd. Er
was een wedstrijd tussen de groepen
5, 5/6 en 6. En een wedstrijd tussen
groep 7 en 8. De jury heeft geluisterd
naar alle lezers en daarna een oordeel
gegeven. Pieter en Sophia zijn de
winnaars geworden. Sophia mag nu
door naar de volgende ronde.

Onderbouw /Thema ‘Boeken’ bij de kleuters
Kinderboekenweek 2017
Tijdens de Kinderboekenweek heeft groep 1-2b met groep 5-6 samen gelezen. Dit was
ontzettend gezellig en leerzaam voor beide groepen! Daarna met zijn allen naar de
boekenmarkt waar weer veel boekjes verkocht en gekocht zijn.
In de kleuterklassen
ging het
boekenthema nog
iets verder….. Dit is
ook terug te zien in
de drie lokalen!

In groep 1-2b is er afgesproken dat de themahoek een
boekenwinkel zou worden. We hebben meerdere praatplaten
en filmpjes/interviews hierover bekeken. Hierna hadden we
genoeg inspiratie om te bedenken wat wij allemaal in onze
boekenwinkel zouden willen hebben. Eerst maar even een
naam bedenken…. Lucas kwam met een goede naam:
“boekenwinkel van Vleuten”. Hier hebben we met de kinderen
over gestemd en zij vonden dit ook de beste naam. Daarna
hebben we een “Maaklijst” en “Meeneemlijst” gemaakt. Wat
hebben we nodig en wat kunnen we zelf maken.
Er zijn boeken meegenomen en gemaakt. Prijskaarten en
kaarten gemaakt in de schrijf/taalhoek. En om die mooie
kaarten te etaleren hebben ze ook nog een kaartenzuil
gemaakt. Leuk om te zien hoe de kinderen dit op
verschillende manieren aanvliegen om bijvoorbeeld die zuil te
maken. De één begint een strook te knippen, de ander meet
eerst hoe lang de strook moet zijn en weer een ander begint met plakband en plakt
alle strookranden dicht. O jee een probleem…de kaart gaat er niet
in…te veel plakband en bij de ander valt de kaart onder de strook
uit….toen kwam Isha met een goed idee om plakband onderaan
de strook te plakken zodat de kaart er niet uit valt. Tijmen bracht
ook nog kaarten mee van thuis om erin te zetten.
Op een dag waren de enveloppen op en hebben kinderen die dat
leuk vonden, enveloppen gevouwen en een brief er in gedaan.
Gelukkig kwamen er postbodes voorbij waaronder postbode Lou
en bracht de brief bij het juiste huisnummer! Toen was de winkel
klaar dachten we, maar er waren geen boeken in de
boekenwinkel. De kinderen brachten hun lievelingsboeken mee
naar school en ze gingen zelf boeken maken. Maar wat staat er
allemaal op een boek? Titels werden bedacht, kaften werden
vormgegeven, bladzijdenummers werden gestempeld, de rug van

de kaft werd bekeken. Daarna werden ze in de boekenkast gezet. Het was wel een
rommeltje constateerden we. Maar wat zet je nu bij elkaar? We konden geen boek
terugvinden wat we wilden hebben. We hebben ze toen verdeeld over 4 categorieën:
“prentenboeken, informatieve boeken, leesboeken en stripboeken” en met de rug van
het boek naar voren, zodat je de titel kan zien. Die stripboeken bracht Ruben mee en
hij kon ook heel goed vertellen wat een stripboek is. De kinderen hebben n.a.v. deze
nieuw geleerde informatie, onze boekenkast ingedeeld op deze 4 categorieën.

Nog even een open/dicht bord maken en de winkel was open! Kinderen gingen volop
in de boekenwinkel zoeken naar een boek dat ze wilden kopen maar konden dit niet
betalen….en met het juffensalaris kon ik dit ook niet
betalen…Emilie wilden ons ook nog wel wat geld lenen zodat de
juf wat meer geld had (hoe lief!). We kunnen geld maken zei
Nora! Dat vonden de kinderen een goed idee. Maar hoe dan?
Allerlei manieren werden geprobeerd! Gelukkig had de juf toch
nog enkele muntjes in haar portemonnee. Uiteindelijk hebben ze
dit muntgeld overgetrokken door geldmuntjes onder het papier
te leggen en deze over te trekken op papier. Waren we nu dan
echt klaar om te beginnen? JA en NEE. De boekenwinkel was
klaar maar toen vonden de kinderen dat onze huishoek toch ook
wel een opfrisbeurt kon gebruiken… We hebben een deur
gemaakt met klink, een bel, een huisnummer, een buitenlamp,
een hondenhok, een tuintje met planten, een dak met
schoorsteen want anders kom piet er straks niet in en een tv!
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan vooral even in onze klas
kijken!
Ik heb tijdens dit thema enorm van deze actief betrokken en enthousiaste kinderen
genoten. Niet alleen ik ben trots op dit proces en de mooie producten maar de
kinderen zelf zijn ook zo trots! En dat is een heerlijk gevoel!
Groetjes,
Trotse Juf Veronique
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