NIEUWSBRIEF | OKTOBER 2018

OVERZICHT
Algemeen
Middenbouw
(3-4)
Onderbouw (1-4)
Bovenbouw (5-8)
ste eeuw leren
21ste

Overig

Bericht van Cecile

Kees Valkensteinschool vijftig
jaar!
In augustus 1968 werd de Kees
Valkensteinschool gestart in Vleuten.
Inmiddels is dat al weer 50 jaar geleden en
dat was natuurlijk een feestje waard!
Vorige week hebben we op verschillende
manieren aandacht besteed aan dit
jubileum. Later in de nieuwsbrief leest u
hier meer over.

Wat was het ook een gezellig startfeest!
Een mooi optreden van ons eigen koor, een
dansoptreden en veel leuke spellen, en
natuurlijk heerlijke hapjes. Twee ouders
zijn zelf als suikerspin naar huis gegaan ;-)
Heel hartelijk dank aan allen die er weer
zo’n gezellig feest van hebben gemaakt!
Op 8 oktober is de eerste
klankgroepochtend van 8.30-9.30 uur
Elke ouder is daarbij welkom. Graag willen
we met u in gesprek over ICT. Wat doen
we op de Kees, welke tips heeft u nog voor
ons?
Cecile Tulen

Gezocht: Jury voor de
voorleeswedstrijd
Op 12 oktober is de finale van de
voorleeswedstrijd op de Kees. We zijn
hiervoor opzoek naar een vakkundige jury.
Lijkt het u leuk om te helpen of kent u
iemand die het leuk lijkt (opa, oma,
schrijver enz.)? Meldt u zich dan aan bij
Jeroen. Jeroen.otterloo@spoutrecht.nl
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de
Kinderboekenweek. U ontvangt binnenkort
een brief met meer informatie hierover.
Zet u al wel vast de boekenmarkt in uw
agenda? Deze is op woensdag 10 oktober
van 11.15-12.00u.

Toestemming beeldmateriaal
Als u nog geen kans heeft gezien het
formulier toestemming beeldmateriaal in te
vullen, wilt u dit dan alsnog doen? Het
formulier graag aan de groepsleerkracht
geven.
Ouderavond 9 oktober 2018
(herhaling)
Op dinsdag 9 oktober is de algemene
ouderavond Van 19.30-20.00 uur zullen de
OR en de MR een kleine bijdrage
verzorgen, daarna is er een kwartiertje
pauze en van 20.15-21.15 hebben we een
bijzondere gastspreker: Mikkel Hofstee. Hij
vertelt ons over de grote druk die ook op
kinderen staat in onze maatschappij en
hoe u als ouder uw kind(eren) kunt
ondersteunen zodat ze gelukkig blijven.
Wij zijn blij dat zo'n goede en veel
gevraagde spreker naar onze school komt!
Natuurlijk wilt u daarbij zijn, dus zet het
vast in uw agenda.

Schoolreis Efteling
Op een mooie, zonnige en warme dinsdag
gingen wij naar de Efteling. We stapten in
de bus en er waren hele, gezellige,
vierpersoonstafeltjes, dit in een hele
mooie, grote dubbeldekker. Na een lange
maar gezellige reis kwamen we aan in de
Efteling. We zagen al vele leuke,
spannende attracties en dit gaf ons gelijk
een sprookjesachtig gevoel. De
droomvlucht, de Baron, de Python, Joris en
de draak, de Vogelrock, Vila Volta en de
Pirana. Het was in één woord MAGISCH!
Groetjes 7B
Gymlessen
Sinds dit schooljaar geeft juf Nienke gym
op dinsdag. Juf Nienke haar gymlessen zijn
altijd heel erg creatief en leuk bedacht.
Vaak doen we iets met banken enzo en dat
is soms wel gevaarlijk dus moet er altijd
iemand naast staan dat vind ik heel erg
veilig ook omdat mensen soms niet zoveel
evenwicht hebben en dan is dat dan wel
veilig. Juf Nienke kent ons natuurlijk ook
goed dus weet ook wel goed dat wij wat
meer uitdaging aankunnen en ze bedenkt
altijd wel iets creatief of met post-it en dan
zo hoog mogelijk op een zware mat die
dan tegen de muur aan staat tegenaan
springen dat vind ik 1 van de leukste
dingen die we vaak met juf Nienke doen of
gewoon balspellen want heel veel kinderen
uit onze klas zijn heel fanatiek dus dan zijn
balspelen wel heel leuk om met elkaar te
doen. Stoeien vinden wij ook altijd wel leuk
en dan elkaar om beuken enzo en dan
hebben we wel regels en wij komen dat
dan na. Wij vinden dat altijd zo leuk
bedacht met juf Nienke en helpen
opruimen en we doen altijd iets leuk vind
en juf Nienke vind ik
dus persoonlijk echt
een hele goed
gymlerares en
creatief met spellen
bedenken en soms
mogen wij ook idee
verzinnen en
schrijven we ze op.
Fleur - Groep 8

Kleuters
Schoolreisje Sprookjes WonderLand.
Eindelijk was het zover, we mochten op
schoolreisje!!
We zijn naar Sprookjes Wonderland in
Enkhuizen geweest. Wat was dat een leuk
park! We hebben heel veel attracties
gezien en natuurlijk getest. We mochten
o.a. in de old timer auto’s, de bootjes, in
de carrousel, speeltuin, kinderboerderij en
nog veel meer…. Daarnaast hadden we ook
nog eens heerlijk weer! Wat een bofkonten
zijn wij toch van de Kees!

Kleuterbouw thema: “agent en boef”
De eerste weken
stonden in het
thema: “Agent en
Boef”. Het
gelijknamige boek
was de rode draad
tijdens dit thema.
Door dit boek voor
te lezen kwamen we
langs allerlei
“problemen” die we
in de klas konden
behandelen. De boef uit het verhaal kwam
’s nachts ook op school en maakte er dan
een rommeltje van. Hij maakte verder
niets kapot en stal niets van ons. Het was
dus eigenlijk een rommelboef die niet wist
hoe hij moest opruimen. Wij hebben dit
voor hem opgeschreven in de vorm van
klassenregels die wij in de klassen nu ook
gebruiken. We hebben er zelfs onze
vingerafdruk op gezet en boef deed dat
ook.
Daarnaast zijn wij ook onderzoeksvragen
gaan opstellen. Want wat willen wij
eigenlijk weten van de politie?

Hoe ziet een cel eruit?
Wanneer mag de sirene
aan?
Gelukkig was er ook nog een
open dag bij de politie waar
veel kinderen naar toe zijn
gegaan. Hier hebben ze de
cel en de auto’s en nog veel
meer mogen zien en
aanraken.
Ook werd er o.a. in de
politiehoek druk gespeeld en
spullen geknutseld die we
nodig hadden om te spelen
in de politiehoek.
Bekeuringen werden uitgedeeld en boefjes
werden vastgezet.
Als afsluiter komt donderdag 27 september
ook nog de wijkagente in de klas vragen
beantwoorden en vertellen over haar
beroep. Ook hebben we vrijdag 28
september een boevenfeest waarbij alle
kinderen verkleed mogen komen, we een
politie polonaise gaan houden in de school
en wellicht nog wel een politiediploma
gaan verdienen met gym.
Uit de MR
Maandag 10 september heeft de MR voor
het eerst vergaderd in een nieuwe
samenstelling. Rogier de Jong (ouder) en
Jeroen van Otterloo (leerkracht) hebben
zich aangesloten bij de MR. Vanwege de
nieuwe samenstelling zijn de taken binnen
de MR opnieuw verdeeld. Marijke van Wely
heeft de voorzittersrol overgenomen van
Eelke Eggink. Rogier is vanaf nu secretaris
van de MR. Inhoudelijk hebben we de
voortgang van de nieuwbouw in Haarzicht
besproken en hebben we stil gestaan bij
het vertrek van een aantal leerkrachten in
korte tijd. Gelet op het dreigende
lerarentekort, is het belangrijk om
leerkrachten te behouden voor de Kees
Valkenstein. Vanuit de directie wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed aan het
verlagen van de werkdruk.
De vergaderdata van de MR voor dit
schooljaar zijn vastgesteld en hangen op
het informatiebord. Als u interesse heeft
om bij een vergadering bij te wonen, dan
bent u van harte welkom. Vooraf
aanmelden kan via mr@keesvalkenstein.nl.

Groep 3
Schoolreisje
Wat hebben wij een fantastische dag
gehad in Sprookjeswonderland in
Enkhuizen samen met groep 1 en 2. Er
was heel veel te beleven: er reed een
treintje door het park en natuurlijk was er
het sprookjesbos waar de sprookjes
werden uitgebeeld. Een groot
schommelschip, een oldtimerbaan,
dobberbootjes, ponybaan en niet ter
vergeten de speeltuin en deze blijft bij veel
kinderen favoriet! We hebben genoeg
gezien en heerlijk gespeeld en het weer
was ook een cadeautje. Aan het einde van
de dag gingen we moe maar zeer voldaan
naar huis. Begeleiders bedankt!

Vorige week zijn we gestart met de letter
‘r’ van het woordje raak. Ze spellen het
woordje en moeten aangeven of de letter r
aan het begin zit, midden of eind. Dit doen
ze al heel knap! Er wordt dus super hard
gewerkt in groep 3, wat een kanjers zijn
het!

Voorleesexpress

Lezen
In groep 3 zijn we heel goed bezig met
‘veilig leren lezen’ dat is een methode die
wij gebruiken om de kinderen te leren
lezen. De kinderen zijn begin van het jaar
begonnen met het start boekje deze is
inmiddels uit en zijn nu met kern 1 gestart.
De kinderen hebben al veel letters geleerd.

Kees Valkensteinschool
Kortland 23
3451 VD Vleuten
030-6775563
Email:
directeur.keesvalkenstein@spoutrecht.
nl
Web:www.keesvalkenstein.nl

