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Agenda:

do. 10-11 Gespreksmiddag
18:00 u. Lichtjesavond

vr. 11-11 Uitreiking prijsjes
Envelop met advies schooltype keuze (groep 8) gaat mee

ma. 14-11 Schoolmaatschappelijk werk op school
Gesprekken over schooladvies leerlingen groep 8

vr. 18-11 Voorleeswedstrijd voor de kinderen van groep 7 en 8. Er zijn 10 kinderen die mee
willen doen. Wie wordt de voorleeskampioen van de Ark?

Groep 4-5 zwemt.
‘s Middags is juf Jenny afwezig; meester Frank vervangt.

ma. 21-11 High-five week

di. 22-11 Vandaag een verschuiving van leerkrachten:
Juf Trudie in groep 678…juf Margret in groep 4-5  en juf Marta in groep 1-2

wo. 23-11 Studiemiddag; kinderen zijn om 12:00 u. uit

do. 24-11 Leerlingen groepen 7 naar PET-event (zie artikel)
Uitgave Ark-Nieuws 7

Van de directie

Lichtjesavond (herhaald bericht)

Vanavond, 10 november is de lichtjesavond. Hensbroek is welkom om de thuis gemaakte (groepen 3

tot en met 8) en de op school gemaakte (groepen 1-2) lampionnen te komen bekijken.

Omdat de werkwijze zoals we die in Corona-tijd hebben ontwikkeld, heel goed is bevallen, zetten we



die door. Het betekent dat we middels een vaste route door het gebouw gaan met 4 tijdsloten. U

komt het terrein op via de dubbele poort (naast Olleke) en verlaat het gebouw via de entree van de

kleuters en de hoofdentree.

Uiteraard kunt u onderling ruilen. Wij hebben de volgende verdeling gemaakt:

● om 18:00 u. de kinderen met familienaam A t/m F

● om 18:15 u. de kinderen met familienaam G t/m K

● om 18:30 u. de kinderen met familienaam L t/m R

● om 18:45 u. de kinderen met familienaam S t/m Z

Om 19:00 u. gaat de jury aan de slag en morgen,  11 november worden de prijsjes uitgedeeld.

High-five week

Vanaf 21 december houden we weer een

high-five week. Deze keer is het thema van de

High Five ‘Moods and emotions’. Aan de hand

van het engels prentenboek ‘Grumpy Duck’ gaan

we verschillende opdrachten doen. Een opdracht kan zijn het voorlezen en

navertellen van het boek, een strip maken en een liedje over emoties leren.

Studiemiddag

Op woensdag 23 november is de tweede studiemiddag dit jaar. Het betekent dat de kinderen om

12:00 u. uit zijn.

PET-event

Het promotie-evenement techniek (PET) is een prachtige gelegenheid

om kinderen al vanaf het basisonderwijs in contact te brengen met

techniek in de breedste zin. Speciaal voor leerlingen in groep 7 wordt in

de Weijver (Opmeer) “een ontmoetingsmoment met techniek”

georganiseerd  waar zij van alles kunnen ontdekken en doen. Met een

grote variatie aan leuke workshops is er voor elk kind wel iets te doen

dat boeit. Technisch of niet… De kinderen worden op 24 november

met de bus gehaald en gebracht.



Levensbeschouwing over Klank

De lessen in Hemel en Aarde, onze methode voor levensbeschouwing, gaan de komende weken over

het onderwerp Klank. Je hebt het vast wel eens geprobeerd. Als je het geluid van een spannende of

romantische film uitzet, blijft er niet zoveel van over. De geluiden, de stemmen en de muziek bepalen

heel veel van de beleving van het verhaal. Je staat er niet altijd bij stil, maar klanken zijn heel

belangrijk voor onze ervaring. In deze lessen ontdekken we samen met de kinderen wat klanken

allemaal bij ons losmaken.

Sommige lessen gaan over je stem. Als je goed naar iemands stem luistert, hoor je veel van de

emoties en bedoelingen van iemand. Het gaat niet alleen om de betekenis van woorden, maar ook

over de klank van je stem. Ook als iemand in een vreemde taal praat, kun je horen of iemand boos of

verdrietig of vrolijk is, aarzelt of juist uitbundig is.

Natuurlijk zijn er ook lessen over muziek. Er is een bekend

Bijbelverhaal over David, die in zijn jonge jaren muziek

maakt voor koning Saul, die zich depressief voelt en door

de liederen van David getroost wordt. We vertellen ook

een prachtig verhaal uit de Ierse mythologie, waarin ene

Lugh de mensen in de stad Tara betovert met zijn muziek.

In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan

gebruiken waarin klanken een belangrijke rol spelen. We

besteden bijvoorbeeld aandacht aan de windgong, die in

de boeddhistische leer het kwade verdrijft en het goede

oproept. En we ervaren iets van de klankschalen, die een

helende werking hebben door de trilling van de klanken.

In de loop van december bereiden we ons voor op Kerstmis. In de verhalen dit jaar is er bijzondere

aandacht voor klanken. Zo vertellen we over de priester Zacharias, die voor de geboorte van zijn

zoon Johannes zijn stem verliest en een tijdlang niet kan spreken. En we besteden extra aandacht aan

het engelenkoor dat in de kerstnacht te horen is.

Het worden de komende weken klinkende lessen!

Parro en uw privacy

Parro heeft in inmiddels zijn waarde voor de school wel bewezen. Er wordt heel wat heen en weer

gezonden via dit afgeschermde deel van het internet. Wist u dat u in de gelegenheid bent uw eigen

privacy-instellingen aan te geven? De meeste ouders hebben hun voorkeuren aangegeven, maar ook

een behoorlijk aantal nog niet. Daarnaast is het goed te weten dat u deze voorkeuren altijd weer

kunt aanpassen.

Lezen en de feestdagen

Weer eens iets anders in de schoen, zak of onder de boom? Via

kinderboeken.nl vindt u leuke tips voor leesboeken of andere leerzame kado’s.

Van boeken van de Zoete Zusjes, tot Dog-Man knuffels en koffertjes van de



Gorgels.

https://mail.kinderboeken.nl/i/UZ7Hm_yoDuEIhqpXN_1K7-z_Pq7fWIdMPa8f1EnTz0NyLYRDgOmkXg

Jeugdbladen

Vandaag ontvangt u ook een flyer van een of meerdere jeugdbladen. Ook jeugdbladen nodigen uit

tot lezen…..

Wat gebeurt er nog meer in Hensbroek en omstreken

https://mail.kinderboeken.nl/i/UZ7Hm_yoDuEIhqpXN_1K7-z_Pq7fWIdMPa8f1EnTz0NyLYRDgOmkXg

