30 september 2022
Schoolfotograaf
Maandag 10 oktober komt de schoolfotograaf van ‘Nieuwe Schoolfoto’ bij ons op school.
Van de kinderen worden individuele foto's en klassenfoto's gemaakt en als er broertjes en
zusjes op school of op de voorschool zitten gaan ze ook nog gezamenlijk op de foto. Na
ongeveer 3 weken zijn de foto's klaar en krijgt iedere leerling een verpakte inlogkaart mee
naar huis met daarop een voorbeeldfoto en een persoonlijke inlogcode waarmee u kunt
inloggen op de site van de Nieuwe Schoolfoto om te bestellen en te
betalen. https://www.nieuweschoolfoto.nl/

Cinekid Festival 2022
Op 11 en 13 oktober gaan de kinderen in het kader van het Cinekid Festival 2022 naar de
bioscoop. In onderstaand schema kunt u zien wie waar naartoe gaat:
Datum

Groepen

Locatie

Zaal

13/10/2022

1 en 2

Ketelhuis

2

13/10/2022
11/10/2022

3 en 4
5 en 6

Ketelhuis
Rialto

2
Boven

Programma

Met je hoofd in de
wolken
Mini Zlatan & Oom
Bestie
Robotbroer

Begintijd

Eindtijd

9:00

10:15

10:45
9:00

12:15
11:00

Actie Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek is er een leuke actie voor basisscholen bij boekhandel
Hoogstins (Kinkerstraat 117). De actie is als volgt: klanten die tijdens
de Kinderboekenweek (van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober) een
kinderboek kopen kunnen de bon inleveren op school bij de administratie. Voor 1 november
levert de school alle bonnen bij Hoogstins in en zij tellen ze bij elkaar op. De school mag dan
voor 15% van het totaalbedrag boeken bij Hoogstins komen uitzoeken voor de school.

Naschoolse Activiteit: Dierenvriendjes
Hallo ouders en opvoeders,
Graag brengen we jullie op de hoogte dat we in oktober weer starten met de maandelijkse
dierenvriendjes cirkel voor kinderen. De cirkel is een mindfulness groepstraining voor
kinderen van 4 tot 8/9 jaar (en voor jullie ouders). We verzorgen deze training op
woensdagmiddag op de Rembrandtparkschool in Amsterdam West.

De training is een afwisseling van speelse, rustige en actieve oefeningen. Denk aan
concentratie-, ontspanning-, lichaamsgerichte-, contact- en beweegoefeningen. Tijdens de
oefeningen ervaren de kinderen het dierenvriendje en talent. Tot slot mag je als ouder het
laatste half uur aansluiten om te ontdekken wat je kind heeft geleerd, daarbij geven we
pedagogisch advies en mindfulness tips voor thuis.
Zie onze website voor meer informatie en om je kind in te
schrijven: https://mindtrainersvoorkinderen.nl/dierenvriendjes-cirkel-voor-kinderen
Leuk om weer met jullie te verbinden en te ont-moeten!
Groetjes,
Nicole en Kim
Mindtrainers voor kinderen

Belangrijke data
• 5 oktober: Studiedag; vrije dag kinderen
• 6 oktober: Start Kinderboekenweek (op de Rem.)
• 7 oktober: Koffieochtend. Vanaf 8.30 tot ca. 9.30
• 10 oktober: Schoolfotograaf
• 17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

Nieuws uit de groepen
De Bijen
Meneer B
Jeetje, het water is op! Daar komt Meneer B achter
wanneer hij zichzelf per ongeluk heeft opgesloten in de
binnenplaats. Dan maar een gat graven bij de put waar
toch echt stemmen vandaan komen. Wie zou dat toch
zijn? Zo komt hij een mol tegen die hem waarschuwt om
het pad naar links te pakken en zeker niet rechts. Daar ligt
goud waar je niet aan mag komen! Uiteraard doet hij dit
wel een dan wordt het toch wel even spannend (en best
eng volgens sommigen). Wanneer hij een dans doet met
de tovenares komt alles weer goed en stroomt het water
weer.
Het was werkelijk een heel leuke voorstelling en ik hoorde
naast de Bijtjes ook de hogere groepen genieten.
Van die uitspraken
“Dan komt er zo een huildruppel over je wang…” hoor ik
een van mijn Bijtjes zeggen vandaag. Prachtig opgelost als
je even niet op het echte woord kunt komen.
Huis en Thuis
Dit is nog steeds het thema in de onderbouw. Onze huishoek is veranderd in een ‘echt’ huis
met een woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer en badkamer met douche. De kinderen
kiezen een rol die ze willen spelen (papa, mama, oma, broer, hond, etc.) en ook een dagdeel
wanneer het spel zich afspeelt. Daar kiezen ze dan een kist bij met eten dat op dat moment
van de dag gegeten wordt.
Ik hoor ze lekker spelen, er is eten gekookt en aan tafel gegeten. Dan is het tijd om af te
wassen, laat ik de kinderen in de huishoek weten! Maar als ik even later terug kom… wat zie
ik dan? De twee mama’s die de afwas doen, terwijl de twee papa’s met koekjes voor de tv
zitten. *zucht* we hebben toch nog even te gaan om patronen door te breken

De Mieren
Thuis bij de Mieren

Het thema Huis en Thuis is in volle gang bij de Mieren. Inmiddels zijn we binnenshuis
beland: welke ruimtes vind je in een huis en waar gebruiken we deze voor? Hoe ziet de
inrichting eruit, welke meubels vind je in de verschillende vertrekken? Momenteel zijn de
kinderen druk bezig met het maken van een kamer voor hun miertje. Dit miertje hebben ze
van klei gemaakt en voorzien van een likje verf. De kinderen bedachten welke kamer ze
wilden maken (woonkamer,
keuken, werkkamer, slaapkamer,
etc.) en wat er nodig was voor de
inrichting. Ze maakten een ontwerp
van hun kamer en deze werkten ze
vervolgens uit met kosteloos
materiaal. Hieronder een impressie.

Nieuws uit de buurt
Rembrandtparkfestival

Het Rembrandtparkfestival
komt eraan (en jij kunt
meedoen)
Ook in de nazomer is er zat te doen in het
Rembrandtpark. Zo kun je er op zondag 2
oktober struinen tussen de marktkramen
en/of zelf de koopman (m/v) uithangen.
Het Rembrandtpark is het vogelparadijs
om de hoek. In de zomer is dit park een
ideale plek om vakantie te vieren. Maar
ook nu […]
www.dewestkrant.nl

Theaterworkshop
Op zondag 9 oktober om 14.00 uur is er een gratis theaterworkshop voor kinderen en
(groot)ouders in Buurtkamer Corantijn. Spelen met je (klein-)kinderen heb je vast al eens

gedaan. Maar toneelspelen ook? In deze workshop ga je ontdekken of dat lukt. En je
ontmoet andere (groot-)ouders uit de buurt. De workshop is gratis maar er is beperkt plek
dus aanmelden via info@buurtkamercorantijn is verplicht.

Minihandbalschool
Elke dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur is er een gratis training minihandbal op de Joop
Westerweelschool voor de kinderen van groep 3 t/m 5. In de bijlage treft u een folder
hierover.

