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26-09 Maddison uit groep 5 

28-09 Mohammed uit groep 8 

03-10 Mehmedjan uit groep 7 

03-10 Miray uit groep 2/3 

De jarigen in deze periode 

22-09 Informatieavond 

05-09 Start Kinderboekenweek 

05-10  Dag van de leerkracht 

Geboren 

Hoera Mohammed uit groep 8 en   

Aaliyah uit groep 2/3 hebben een 

zusje gekregen. Haar naam is Ami-

ra. We wensen de familie Hassan 

veel geluk toe. 

Informatieavond 

Op donderdag 22 september wordt in alle groepen de 

informatieavond gehouden. De leerkracht van uw kind 

zal iets vertellen over het schooljaar. Ook is dit een 

mooie gelegenheid om weer eens met alle ouders in con-

tact te kunnen komen. De informatieavond voor de groe-

pen 2/3, 4 en 5 start om 18.30 uur en de informatie-

avond voor de groepen 6 t/m 8 start om 19.00 uur. De 

informatieavond voor groep 1/2 is volgende week. 

De nieuwe methode voor we-

reldoriëntatie. Bekijk hem tij-

dens de informatieavond 

 

NIO toets 

Op donderdag 13 oktober wordt in 

groep 8 de NIO-toets afgenomen. 

Deze toets wordt o.a. gebruikt 

voor het schooladvies. Wilt u er-

voor zorgen dat er dan geen ortho-

dontist afspraken worden gepland. 

Techniek voor de groepen 6, 7 en 8 

Dit schooljaar wordt er door juf Regien op de maan-

dagmiddag, afwisselend in de groepen 6, 7 en 8, 

techniekles gegeven. Ik ben begonnen met groep 6 

en de eerste les bestond uit het samen ontdekken 

wat Techniek nou precies is. De meeste kinderen 

dachten hierbij aan knutselen, maar het vak techniek 

is heel breed en bestaat uit heel veel onderdelen. In 

de eerste cyclus van 6 lessen besteed ik bij groep 6 

vooral aandacht aan het ontwerpen en bouwen met 

verschillende materialen. Hoe zorg ik ervoor dat iets 

vast blijft zitten, welke verbindingen zijn er en heb ik 

altijd verbindingen nodig? Wij hebben de afgelopen weken gebouwd met bamboe-

stokjes en elastiekjes, Kapla en A4-papier. Er zijn piramides en bruggen gebouwd. 

Daarnaast hebben we kennisgemaakt met een kindvriendelijke robot, de Beebot. 

Ook dit is Techniek. Hoe moet ik zo'n robot besturen en kan ik zelf een spel ontwer-

pen en maken voor mijn klasgenoten? En we zijn ook bezig geweest met proefjes 

doen. Hoe kan je peper en zout scheiden? Wat is statische elektriciteit? Is een ha-

mer altijd sneller dan een veer als je die naar beneden laat vallen? 

We werken elke week in een circuitmodel zodat iedereen aan de beurt komt voor 

elke opdracht. Tijdens deze opdrachten maken we gebruik van de volgende stappen: 

begrijpen (je moet eerst de opdracht zelf lezen en begrijpen), ontdekken (zelf het 

materiaal leren ontdekken), ontwerpen (zelf iets bedenken), maken (zelf aan de slag 

gaan), en delen = presenteren (aan de groep vertellen wat je ontdekt en gemaakt 

hebt). 

Als we wat verder in het jaar zijn, krijgen de kinderen opdrachten met problemen 

die opgelost moeten worden. Hiervoor moet je leren creatief te denken. Dit creatie-

ve denken is heel belangrijk voor de 21e eeuw, de eeuw waarin onze kinderen op-

groeien. De computer neemt al veel handelingen en werkzaamheden van de mens 

over, maar creatief denken blijft mensenwerk, dus het is heel belangrijk om dit te 

leren. 

http://www.donboscoschoolhaarlem.nl/


Kinderpostzegels 

Op woensdag 28 september start de Kinderpostzegelactie. U heeft er als kind vast 

en zeker ook aan meegedaan. Tijdens deze actie gaan de kinderen van de groepen 7 

en 8 langs de deuren om zoveel mogelijk geld op te halen. Het geld dat tijdens deze 

actie wordt opgehaald, is bestemd voor diverse doelen en altijd voor kinderen. Kijk 

voor de doelen op www.kinderpostzegels.nl De kinderen uit de groepen 7 en 8 mo-

gen om 12.00 uur naar huis om te starten met de verkoop. Succes. 

Leeratelier 

Dit schooljaar is er elke dinsdag het Leeratelier voor kinderen van groep 1 tot en met 8, gegeven 

door juf Regien. De leerkrachten kijken welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.  Alle kin-

deren zijn begonnen met ‘Leren leren’. 

Bij de groepen 1,2 en 3 hebben we een prentenboek voorgelezen "Het meisje dat nooit fouten 

maakte". Dit boek gaat over de gedachte dat je denkt dat je geen foutjes mag maken, omdat je zelf 

vindt, dat je alles in 1 keer goed moet kunnen. Dat kan je wel denken 

maar is dat ook zo? Daarom oefenen we in deze groepen met leren 

veteren, want meestal leer je dit niet in 1 keer, maar met oefenen. Dit 

oefenen is de basis van Leren leren. 

Ook in de groepen 4 t/m 6 leren we ontdekken hoe we denken en hoe onze gedachten daardoor 

beïnvloed kunnen worden. Denk je Fixie of Growie? Dit zijn 2 robotten die de kinderen hierbij 

gaan helpen. 

In de groepen 7 en 8 gaan we hierop door met het werkboek "LEF" want hoe beter je weet hoe 

ons denken ons gedrag beïnvloedt, hoe beter je jezelf kan helpen als je iets moeilijk vindt. De 

kinderen leren tegelijkertijd hun talenten kennen, waar we later in het jaar mee verder gaan. 

Voetballer 'Messi' kan alleen zo goed voetballen doordat hij veel trainingen heeft gevolgd van verschillende coaches en leerde 

door te zetten zodat zijn oefenen tot groot succes leidde. 

Daarnaast doen we verschillende spelletjes en filosofische vraagstukken om logisch te leren nadenken, te leren samenwerken, 

tegen je verlies te kunnen en om het creatief denken te leren gebruiken. 

Televisieopname in groep 7 

Op dinsdag 20 september kwam Caroli-

ne Tensen voor het programma 1 tegen 

50 naar onze school. In groep 7 nam ze 

een item op over Tommy Tomato. Veel 

kinderen kwamen aan het woord. Ie-

dereen die dat wilde, mocht met haar 

op de foto en kreeg een handtekening. 

Binnenkort wordt het uitgezonden. 

http://www.kinderpostzegels.nl

