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mobiel planetarium 
Gisteren zijn we in het kader van de kernconcepten bij 
wereldoriëntatie begonnen met het eerste thema: Tijd en 
ruimte. In de speelzaal op WD3 staat vandaag en morgen een 

mobiel planetarium. In deze reusachtige koepel kan een hele 
klas tegelijk plaatsnemen voor een interactieve show rond 
astronomie. Zo kunnen de kinderen een kijkje nemen in het 
heelal. Klik op bijgaande link voor een filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=lqAqQoKVv1k 
 

 
verslag leerlingenraad donderdag 25 oktober 2018 
Aanwezig: Simon, Floortje, Yuri, Karina, Niek, Rens, Anne, juf Miranda, juf 
Ilona en meneer Patrick 

- Iedereen was vandaag aanwezig. Erg fijn.   
- Alle kinderen van de leerlingenraad moeten een stukje sturen met 

een pasfoto waarin ze vertellen waarom ze in de leerlingenraad 
wilden. Dit stukje komt op de website van de school, zodat iedereen weet wie er in 
de leerlingenraad zit dit schooljaar. De stukjes kunnen gemaild worden naar meneer 

Patrick (directie@obsduizendpoot.nl)  
- We hebben besproken met de kinderen hoe zij vinden dat het op dit moment gaat in 

de verschillende groepen. Over het algemeen waren de kinderen zeer tevreden.  
- Juf Ilona heeft de kinderen bevraagd op een aantal zaken die we dit jaar anders doen. 

Deze evaluatie doen we over een paar maanden nog een keer, om te kijken of hier 
ontwikkeling in zit. Deze zelfde evaluatie is ook in de klankbordgroep en de MR 
besproken. 

- De volgende leerlingenraad is op donderdag 29 november om 15.45 uur 
-  

 

juf Marleen,  
Helaas gaat het herstel van juf Marleen niet zo voorspoedig als eerst werd ingeschat. Dit 
betekent een situatie met veel verschillende invallers. Dat dit verre van ideaal is, erkennen 
we als school en we doen er dan ook alles aan om een zo structureel mogelijke oplossing te 
bieden. Helaas blijkt dit in de praktijk erg lastig. Deze en volgende week hebben we in ieder 
geval een invaller die woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep staat, juf Milou van 
Ast. De maandagen en de dinsdagen zijn nog minder structureel. Vooralsnog betekent dit 
ook dat er geen vast aanspreekpunt is voor de klas, behalve dan de invalkracht die er op dat 
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moment is. Heeft u echter zaken waarvan u denkt dat dit niet opgelost kan worden met de 
invalleerkracht dan kunt u zich wenden tot meneer Patrick. Hij zal voorlopig het vaste 
aanspreekpunt zijn voor de groep. Ook voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd bij 
meneer Patrick terecht. 

 
  

rapporthoesjes   
Hoewel we dit schooljaar overstappen op een nieuw digitaal systeem, willen 
we graag de lege rapporthoesjes weer op school verzamelen. Deze kunnen we 
namelijk nog goed gebruiken bij ons op school. We hopen dus dat u de lege 
hoesjes mee terug wilt geven met uw kind. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
 

MijnRapportfolio nieuws 
 

 
Onder het kopje “Zo ben ik” kunt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind zien. Dit 
telt alleen voor de groepen 5 t/m 8. Bij de groepen 1 t/m 4 vindt u deze informatie terug in 
de KIJK!-registratie. De KIJK!-registratie wordt in januari geüpload. 

Onder het kopje “Zo ben ik” staan zes vragen die over de sociaal-emotionele ontwikkeling 
gaan. Doormiddel van een schaalmeting geeft zowel de leerkracht als de leerling aan in 
hoeverre dit voor hem of haar van toepassing is. 

 
 

nieuws van de voorschool 
Thema: Ruimte - Hoe zien ons land, de wereld en het heelal eruit? 
 
De komende weken gaan we aan de slag met het thema 
Ruimte.  
Kijk eens naar buiten, kijk omhoog, wat zie je dan? (lucht, 
bomen, blaadjes, wolken, zon, regen, etc.) En wat zie je als 
het donker is en je kijkt naar buiten? (maan, sterren, 

lichtjes, wolken, etc.)  
Met behulp van het boek “Ik wil de maan” van Jonathan 
Emmett, introduceren wij het nieuwe thema. Daarin ziet 
Mol voor het eerst de maan. “Wat is dat voor moois?” Die glinsterende bal wil hij wel 
hebben. Maar de maan uit de lucht plukken is niet zo makkelijk als hij denkt!  



 

Naar aanleiding van het boek kunnen we ook mooi de 
herfst zijn intrede laten doen. De kinderen mogen 
uiteraard hun herfstschatten, die ze buiten in de tuin of 
het bos vinden, meenemen naar school. Het zou mooi 

zijn als ze ook een stokje meenemen ter grootte/dikte 
van een potlood. Deze gebruiken we voor een 
knutselactiviteit. 
We hebben aandacht voor: Wat voor dag is het en wat 
voor weer? De kinderen ervaren de begrippen licht/donker, dag/nacht (wat doe je als het 
dag is en wat als het nacht is?) zwaar (zinken), licht (drijven). 

 
In de klas heeft meneer Jurgen een prachtige sterrenhemel gemaakt. 
Verder gaan we zorgen voor een boom, bladeren en volop 
herfstmateriaal. Want dat kun je allemaal zien als je kijkt vanuit het 
vliegtuig of vanuit de raket. We hebben zelfs een raket, ruimtepakken en 
ruimte helmen!!! En wat te denken van een heuse sterrenkijker!!!!  
 

Wij heten Javi Dominguez Saavedra en Yaëlla Nanuru van harte 
welkom op onze voorschool. 

 

 
kat kwijt 
We ontvingen een berichtje van een bezorgde buurtbewoner. Kat 
Billie, op bezoek in de Willem Dreeslaan, is ontsnapt. Hij is een grote, 
dikke kat en erg bang. De kat is gechipt.  
Wie hem ziet: bel  06 2791 1806  of de dierenambulance.  
 
 

 
 

korte berichten 
Juf Bregtje (unit 2 blauw) is ziek en wordt vervangen door juf Laura Soeters. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


