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Lego	  League	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Dit	  jaar	  doen	  wij	  voor	  het	  eerst	  mee	  aan	  de	  First	  Lego	  League.	  De	  leerlingen	  hebben	  deze	  week	  een	  
korte	  introduc;e	  hierop	  gehad.	  We	  gaan	  meedoen	  met	  2	  teams	  van	  10	  leerlingen.	  De	  komende	  week	  	  
mogen	  ze	  een	  mo;va;ebrief	  schrijven	  met	  hun	  plan	  van	  aanpak	  voor	  de	  grote	  missie!	  Het	  
uiteindelijke	  doel	  is	  om	  zoveel	  mogelijk	  van	  de	  van	  te	  voren	  vastgestelde	  legomissies	  uitvoeren	  met	  
een	  robot	  en	  een	  presenta;e	  houden	  over	  de	  gekozen	  onderzoeksvraag.	  Wil	  uw	  kind	  graag	  
meedoen?	  Houdt	  u	  er	  dan	  rekening	  mee	  dat	  ze	  op	  24	  november	  aanwezig	  moeten	  kunnen	  zijn	  in	  het	  
RDM,	  te	  RoIerdam	  voor	  de	  regiofinale.	  	   	   	   	   	   	   	  

Kamp	  

Woensdag	  26	  september	  was	  het	  eindelijk	  zover!	  Opgewonden,	  licht	  zenuwach;g	  en	  vol	  verwach;ng	  
begonnen	  we	  aan	  onze	  drie	  dagen	  kamp.	  Onze	  dagen	  waren	  gevuld	  met	  een	  GPS	  tocht,	  zwemmen	  in	  
het	  meer	  en	  een	  zwembad,	  volop	  spelletjes	  voor	  binnen	  en	  buiten,	  een	  challenge	  run,	  gymnas;ek	  
met	  muziek,	  weerwolven,	  kanoën,	  klimmen,	  boogschieten	  en	  als	  klap	  op	  de	  vuurpijl	  een	  galafeest!	  

Wat	  een	  geweldige	  dagen	  hebben	  we	  met	  elkaar	  gehad!	  Het	  weer	  zat	  enorm	  mee	  en	  daar	  hebben	  we	  
met	  volle	  teugen	  van	  genoten.	  
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Nieuws	  uit	  de	  groepen:	  groep	  4	   	   	   	   	   	   lln	  4	  	  

We	  zijn	  heerlijk	  bezig	  met	  het	  thema	  Gouden	  Eeuw.	  De	  kinderen	  genieten	  van	  het	  onderwerp	  en	  we	  
zien	  een	  enorm	  betrokken	  klas.	  Ze	  kunnen	  erg	  goed	  samenwerken	  en	  laten	  mooie	  dingen	  zien.	  We	  
nodigen	  u	  graag	  uit	  om	  op	  de	  kijkmiddag	  op	  16	  oktober	  alles	  te	  komen	  bekijken.	  	  

We	  merken	  dat	  er	  steeds	  meer	  rou;ne	  komt	  in	  het	  maken	  van	  het	  taakwerk.	  We	  zijn	  bezig	  met	  het	  
stellen	  van	  persoonlijke	  leerdoelen.	  De	  1	  wil	  graag	  de	  schrijfleIers	  nog	  mooier	  schrijven,	  een	  ander	  
wil	  de	  tafels	  nu	  echt	  uit	  zijn	  hoofd	  gaan	  leren	  en	  de	  volgende	  wil	  leren	  om	  op	  zichzelf	  te	  leIen	  ;jdens	  
de	  les.	  We	  kijken	  samen	  naar	  het	  doel	  van	  de	  les	  en	  proberen	  de	  beste	  manier	  te	  vinden	  om	  dat	  doel	  
te	  behalen.	  Dit	  bespreken	  we	  met	  de	  kinderen.	  En	  de	  volgende	  week	  checken	  we	  of	  het	  doel	  nog	  
steeds	  aan	  de	  orde	  moet	  zijn,	  of	  dat	  we	  door	  kunnen	  gaan.	  Kortom:	  we	  zijn	  heerlijk	  aan	  het	  leren!	  

De	  Kinderboekenweek	  komt	  eraan!	  

Van	  3	  t/m	  14	  oktober	  is	  het	  Kinderboekenweek	  2018	  met	  als	  thema	  vriendschap:	  Kom	  erbij!	  In	  het	  
hele	  land	  vinden	  bijzondere	  ac;viteiten	  plaats.	  In	  bibliotheken,	  boekenwinkels,	  op	  scholen	  …en	  wij	  
doen	  ook	  mee!	  

Hoe?	  Hier	  is	  ons	  programma:	  

-‐ Op	  de	  groepen	  staan	  boeken	  die	  bij	  het	  thema	  passen.	  	  
-‐ In	  de	  lessen	  besteden	  de	  juffen	  aandacht	  aan	  het	  onderwerp	  vriendschap.	  
-‐ Op	  sommige	  ochtenden	  komen	  ouders	  of	  verzorgers	  ;en	  minuten	  voorlezen.	  De	  

intekenlijsten	  hangen	  op	  de	  deur	  van	  de	  groep.	  Er	  is	  nog	  plek!	  
-‐ Op	  vrijdag	  5	  oktober	  is	  het	  boekenmarkt.	  10%	  van	  de	  opbrengst	  gaat	  direct	  naar	  Quadratum!	  

Vorig	  jaar	  konden	  wij	  met	  dat	  geld	  nieuwe	  smartgames	  voor	  de	  kinderen	  aanschaffen.	  Over	  
het	  doel	  voor	  dit	  jaar	  wordt	  nog	  nagedacht.	  In	  elk	  geval	  geldt:	  Hoe	  meer	  boeken	  wij	  
verkopen,	  hoe	  meer	  vreugd!	  Tijden	  van	  de	  boekenmarkt:	  tussen	  8:30	  -‐	  8:50uur	  en	  tussen	  
14:30	  -‐	  15:15uur.	  Er	  zullen	  gave,	  mooie,	  stoere,	  spannende,	  leerzame	  en	  ontroerende	  boeken	  
liggen,	  ter	  beschikking	  gesteld	  door	  Kinder-‐	  en	  jeugdboekenwinkel	  en	  koffiecafé	  ‚Ver	  Van	  Hier‘	  
op	  de	  Kleiweg.	  Let	  op:	  Er	  is	  geen	  pinautomaat	  aanwezig,	  wel	  wat	  wisselgeld.	  	  



-‐ Op	  vrijdag	  12	  oktober	  vindt	  een	  bijzondere	  onthulling	  op	  het	  schoolplein	  plaats.	  Benieuwd	  
wat	  het	  is?	  Het	  past	  bij	  het	  thema	  vriendschap.	  Maar	  de	  rest	  blijh	  nog	  even	  geheim	  …	  

-‐
Belangrijke	  data	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  oktober	   	   	   	   na;onale	  wetenschapsdag	  en	  start	  kinderboekenweek	  

5	  oktober	   	   	   	   boekenmarkt	  

8	  oktober	   	   	   	   Studiedag	  

16	  oktober	   	   	   	   vanaf	  14.30	  uitloopmiddag/	  thema	  afslui;ng	  

22-‐26	  oktober	   	   	   	   herfstvakan;e	  

Iedere	  woensdag	  is	  er	  een	  koffieochtend.	  De	  koffie	  staat	  klaar	  vanaf	  9.00	  uur.	  Op	  woensdag	  31	  
november	  zal	  er	  een	  themaochtend	  zijn	  waarbij	  Elaine	  van	  Oorschot	  ons	  meer	  gaat	  vertellen	  over	  
omgaan	  met	  gevoelens	  en	  veranderingen.	  U	  bent	  van	  harte	  welkom!	  

Bedankt!	  	   	   	   	   	   	   	   	  

Op	  12	  september	  was	  het	  de	  laatste	  stakingsdag	  in	  het	  kader	  van	  de	  landelijke	  estafeIestaking	  bij	  
leerkrachten	  van	  het	  primair	  onderwijs.	  De	  leerkrachten	  van	  Quadratum	  ondersteunden	  deze	  staking	  
van	  harte,	  maar	  kozen	  ervoor	  om	  toch	  op	  school	  te	  zijn.	  Toch	  is	  de	  staking	  niet	  helemaal	  aan	  ons	  
voorbij	  gegaan.	  We	  werden	  die	  dag	  verrast	  door	  de	  leerlingen	  van	  de	  leerlingenraad	  met	  een	  heerlijk	  
chocolaatje!	  Het	  was	  erg	  prekg	  om	  te	  merken	  dat	  jullie	  zo	  aan	  ons	  gedacht	  hadden.	  Namens	  alle	  
leerkrachten:	  bedankt!	  	  

Beste	  leerkracht	  van	  RoFerdam	   	   	   	   	   	   	   	  

De	  afgelopen	  weken	  hing	  er	  een	  mooie	  poster,	  gemaakt	  door	  de	  moeder	  van	  Liko	  uit	  groep	  4,	  in	  de	  
school	  met	  daarop	  de	  uitnodiging	  om	  te	  stemmen	  op	  juf	  Marion	  als	  beste	  leerkracht	  van	  RoIerdam.	  
Hartelijk	  dank	  aan	  iedereen	  die	  dit	  heeh	  gedaan!	  Helaas	  is	  juf	  Marion	  niet	  bij	  de	  beste	  3	  geëindigd.	  
Wij	  snappen	  er	  niets	  van,	  want	  we	  weten	  allang	  dat	  alle	  leerkrachten	  op	  Quadratum	  de	  beste	  zijn	  van	  
RoIerdam.	  ;)	  

Wetenschapsdag	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Woensdag	  3	  oktober	  doet	  de	  hele	  school	  mee	  met	  de	  Grote	  Wetenschapsdag.	  Tijdens	  de	  Grote	  
Wetenschapsdag	  gaan	  basisscholen	  in	  heel	  Nederland	  aan	  de	  slag	  met	  wetenschap	  en	  technologie	  in	  
de	  klas.	  Elk	  jaar	  is	  er	  een	  ander	  thema.	  Dit	  jaar	  is	  het	  thema:	  Houdt	  je	  hoofd	  erbij!	  Wist	  je	  
bijvoorbeeld	  dat	  je	  hersenen	  ervoor	  zorgen	  dat	  je	  snapt	  dat	  jouw	  been	  bij	  jou	  hoort?	  En	  dat	  je	  de	  
emo;es	  van	  gezichten	  kan	  lezen?	  Ook	  dat	  is	  het	  werk	  van	  je	  hersenen.	  We	  zijn	  heel	  benieuwd	  naar	  
onze	  bevindingen!	  

Nieuws	  vanuit	  direc6e:	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  

In	  de	  afgelopen	  periode	  stond	  de	  school	  bol	  van	  de	  ac;viteiten.	  We	  kunnen	  met	  een	  goed	  gevoel	  
terugkijken	  op	  de	  ouder-‐kind-‐leerkrachtgesprekken.	  Fijn	  om	  te	  merken	  dat	  u	  als	  “expert	  van	  de	  
thuissitua;e”	  als	  ambassadeur	  voor	  uw	  kind	  optreedt,	  maar	  vooral	  mooi	  om	  terug	  te	  horen	  dat	  onze	  
leerlingen	  in	  veel	  gevallen	  feilloos	  kunnen	  aangeven	  wat	  ze	  nodig	  hebben	  om	  tot	  de	  volgende	  stap	  in	  
hun	  leerproces	  te	  komen.	  



Veel	  ouders	  mochten	  we	  verwelkomen	  op	  de	  informa;eavond.	  De	  hoge	  opkomst	  getuigt	  van	  grote	  
betrokkenheid	  en	  ik	  heb	  veel	  posi;eve	  reac;es	  ontvangen	  over	  de	  inhoud	  en	  vormgeving	  van	  deze	  
avond.	  De	  oudercommissie	  heeh	  zich	  voorgesteld.	  Zij	  ondersteunen	  het	  team	  door	  het	  (in	  
samenspraak)	  coördineren	  van	  ac;viteiten	  en	  excursies.	  Ik	  kan	  niet	  genoeg	  benadrukken	  hoe	  blij	  we	  
zijn	  met	  zo’n	  enthousiaste	  groep	  ouders.	  We	  kunnen	  trots	  zijn	  op	  de	  posi;eve	  inbreng	  ;jdens	  de	  
bijenkomsten,	  de	  gedrevenheid	  en	  het	  inzeIen	  van	  ieders	  talent.	  Heeh	  u	  een	  aanbod	  vanuit	  uw	  
bedrijf	  dat	  aansluit	  bij	  onze	  thema’s,	  neemt	  u	  vooral	  contact	  op	  met	  de	  OC.	  Zij	  stemmen	  dit	  dan	  
verder	  af	  met	  het	  team.	  De	  foto’s	  van	  de	  OC-‐leden	  hangen	  in	  de	  hal.	  	  

‘De	  kop	  is	  eraf’	  zoals	  dat	  heet.	  De	  kinderen	  zijn	  weer	  gewend	  aan	  elkaar	  en	  aan	  hun	  leerkracht.	  De	  
groepsregels	  zijn	  gezamenlijk	  tot	  stand	  gekomen	  en	  de	  normen	  en	  verwach;ngen	  zijn	  uitgesproken.	  
Het	  is	  u	  vast	  al	  opgevallen	  dat	  in	  iedere	  groep	  al	  posi;ef	  geformuleerde	  groepsregels	  hangen.	  	  

Telefonische	  bereikbaarheid;	  	  ziek	  of	  afwezig	  melden	  en	  op	  ;jd	  komen.	  

Telefonisch	  zijn	  we	  bereikbaar	  op	  010-‐7901149.	  Sita,	  onze	  administra;ef	  medewerker	  van	  Quadratum	  
staat	  u	  telefonisch	  te	  woord	  en	  geeh	  de	  ziekmelding	  door	  aan	  de	  leerkracht.	  U	  kunt	  uw	  kind	  
ziekmelden	  vanaf	  8	  uur	  ’s	  ochtends.	  Wanneer	  wij	  een	  leerling	  missen	  en	  voor	  9	  uur	  geen	  melding	  
hebben	  ontvangen,	  zullen	  we	  met	  u	  contact	  opnemen.	  Wilt	  u	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  juiste	  mobiele	  
nummers	  bij	  de	  groepsleerkracht	  bekend	  zijn?	  Wilt	  u	  het	  oude	  nummer	  van	  de	  Talmaschool	  
vervangen	  door	  ons	  nieuwe	  nummer?	  Op	  de	  ouderavond	  heb	  ik	  een	  beroep	  gedaan	  op	  uw	  
medewerking	  m.b.t.	  de	  starkjd	  van	  de	  school.	  De	  schooldeur	  gaat	  open	  om	  08.40	  uur.	  We	  
verwachten	  uw	  kind	  uiterlijk	  om	  08.45	  in	  de	  groep.	  Dan	  starten	  de	  lessen	  en	  gaat	  de	  buitendeur	  
dicht.	  Structureel	  te	  laat	  komen	  is	  hinderlijk,	  zowel	  voor	  uw	  kind	  als	  voor	  de	  groep.	  De	  leerkracht	  
houdt	  in	  de	  leerlingenadministra;e	  zowel	  afwezigheid	  als	  te	  laat	  komen	  bij.	  
Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  patroon,	  wordt	  u	  uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek.	  
Wanneer	  er	  geen	  zicht	  is	  op	  verbetering,	  wordt	  door	  de	  direc;e	  melding	  
gemaakt	  bij	  de	  leerplichtambtenaar.	  	  	  


