
 Nieuwsbrief 2 Schooljaar 2022-2023 

 Beste ouders, 

 De kinderen zijn alweer vier weken op school waarin veel is geleerd. Na de schelpen & stenen lessen 
 hebben we het met de kinderen gehad over familie. Dit past goed bij de gouden weken, waarin 
 elkaar leren kennen en respecteren centraal staat. Aan het start van het schooljaar voert Stefanie ook 
 startgesprekken met ouder(s). Leerkracht en ouders maken hierin kennis met elkaar en leggen zo een 
 goede basis voor het komend schooljaar. 

 Volgende week starten we een nieuw thema dat aansluit bij de kinderboekenweek. Het thema van de 
 Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) is dit jaar ‘Gi-Ga groen’. Een mooi en bijzonder thema dat 
 goed aansluit bij de belevingswereld van kleuters. We openenen de kinderboekenweek met een 
 uitstapje naar het Diemerbos waar we op onderzoek uitgaan naar de natuur. Daarnaast komen er een 
 aantal kunstenaars op school om in de klas te werken met de kinderen. Een bijzonder project waar 
 we verder in deze nieuwsbrief meer over zullen vertellen. 

 De Kinderboekenweek is een mooie week om het kinderboek en het lezen onder de aandacht te 
 brengen.  Gedurende de Kinderboekenweek worden in de  klas nieuwe leuke prentenboeken 
 voorgelezen die passen bij het thema en worden er lessen gegeven over de natuur. Zo komt het 
 thema Gi- Ga groen op verschillende manieren terug. 

 Herfstwandeling 
 Op 5 oktober gaan we op excursie naar het Diemerbos. We zullen daar een 
 mooie herfstwandeling maken. We gaan met de auto en een aantal ouders gaan 
 gezellig met ons mee. Zo hebben we genoeg vervoer naar het Diemerbos. We 
 vertrekken direct in de ochtend om op zoek te gaan naar mooie bladeren en 
 kastanjes. 

 Kunstenaars in de klas 
 Welke vogels zie je om je heen? Vinken, eksters, 
 merels of die brutale parkieten? De vogelwereld is bont en spreekt tot de 
 verbeelding. Er valt veel te zien en te weten. Kunstdocenten  Servaas 
 Huygen  en  Michaela Rademaker  kijken met de kinderen  naar de 
 leefomgeving van vogels: hoe maken ze nesten, hoe leggen ze eieren, 
 wat zijn standvogels? 

 In de eerste les tekenen de kinderen een vogel. Dan komt er verf aan te 
 pas. Ze leren kleuren te mengen. In de tweede les boetseren ze een vogel. Ze kijken goed naar 
 de houding van de vogel. Ook worden er eitjes gemaakt en met ecoline bestippeld. In de derde 
 les boetseren de kinderen met hun duimen een potje. Dat wordt het nestje, met wat takjes wordt 
 het nest ingericht. Dan komen de eitjes erin en tot slot de vogel, klaar om de eitjes uit te broeden! 



 Dag van de Leraar 
 Woensdag 5 oktober is het de dag van de leraar. Wij zetten dan de leidsters en leerkrachten van 
 het hele MKC in het zonnetje. Het zou leuk zijn als alle kinderen één mooie bloem kunnen 
 meenemen voor de juf om de dag extra feestelijk te maken . 

 Inloopuur 
 Alle ouders zijn op woensdag 26 oktober van harte welkom op school tijdens onze eerste open 
 laatjes-ochtend. Jullie kunnen dan een half uurtje meedraaien in de klas. De kinderen zullen lesjes 
 geven en vertellen over de klas en de leerkracht geeft een groepsles. Een bijzonder moment om mee 
 te maken en om te ervaren hoe het is in de klas. Na het bezoek aan de klas staat de koffie klaar om 
 nog even informeel met elkaar na te praten. 

 Studiedag 14 oktober 
 Op 14 oktober is school gesloten in verband met een studiedag. Deze dag is een Staij studiedag voor 
 al het personeel van ons schoolbestuur. Dit jaar organiseren zij een Boekenbal in het Muziekgebouw 
 aan ‘t IJ. Zo sluiten wij ook de kinderboekenweek af met een feestje! 

 Data en bijzonderheden 
 Hierbij nog even de belangrijkste data op een rijtje: 

 ●  5 oktober uitstapje Diemerbos 
 ●  5 oktober dag van de leraar en leidster 
 ●  5 t/m 16 oktober kinderboekenweek 
 ●  Vrijdag 14 oktober: Staij studiedag, alle kinderen vrij van school 
 ●  Zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie 
 ●  Woensdag 26 oktober inloopuurtje 

 Met vriendelijke groet, 

 Team MKC De Schatkaart 


