Kinderboekenweek
Alle kinderen hebben gisteren mogen genieten van de prachtige voorstelling De Kleine Prins. De kleine
prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee werken en de derde
niet - nou ja, je weet maar nooit! Hij is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een dag
verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke reis naar
andere planeten, komt hij een aantal bijzondere volwassenen tegen. Hij ontmoet o.a. een Koningin, een
IJdeltuit, een Timmerman, een Muzikant, een Zakenman en een Lampopsteker. Een voorstelling
gebaseerd op het bekende boek 'De Kleine Prins' van Antoine de Saint - Exupery,

Schoolfruit!
Woensdag 17 november is het weer zover! Elke
woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen een stuk groente of fruit aangeboden. Op
deze manier kunnen de kinderen naast de bekende
groente of fruit ook kennismaken met wat minder
bekende soorten. U mag natuurlijk altijd extra
groente of fruit meegeven. U ontvangt een paar
dagen van tevoren een berichtje welk soort groente
of fruit uw kind deze week aangeboden krijgt.
Kindercultuurmaand oktober; Op reis door
Noordwijk!
De musea en culturele instellingen nodigen alle
kinderen met hun ouders, opa's, oma's, buurvrouw
etc. uit om een bezoekje te brengen, want tijdens
deze cultuurmaand organiseren zij speciaal extra
leuke activiteiten voor kinderen.
Nieuwsgierig? Ga naar www.noordwijk.info/
cultuur of bekijk de vrolijke introductievideo: https://youtu.be/RhW1bP-FD08

Opbrengst boekenmarkt:
€60,-

Betalingsherinnering
Veel ouders hebben de ouderbijdrage voor de
overblijf al betaald. Dank daarvoor.
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u het
bedrag dan zo snel mogelijk overmaken?
Alvast hartelijk dank voor uw betaling.

Studiedag 25 oktober
De maandag na de herfstvakantie zijn de
kinderen nog vrij. Het team gaat zich die dag
o.a. verder professionaliseren in het geven van
een directe instructie aan kinderen. Deze
didactische techniek is een belangrijke
vaardigheid bij het uitleggen van nieuwe
leerstof. Kinderen kunnen daarna beter
zelfstandig aan de slag zoals wij dat graag
zien binnen het montessorionderwijs.

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie
Maandag 25 oktober studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 26 oktober herfstwandeling onderbouw
Donderdag 28 oktober herfstwandeling middenbouw en tussenbouw
Dinsdag 2 november openpodium MBB
Vrijdag 5 november inloopochtend
Maandag 15 november bovenbouw naar Corpus

Because we carry
Annette, de moeder van Levien en Alloys, zamelt jassen in voor de vluchtelingen op Lesbos.
Meer informatie vindt u op:
https://www.becausewecarry.org/2021/10/jullie-hulp-is-nodig/
Zij vragen dikke waterdichte winterjassen zonder beschadigingen of vlekken, met een soepele rits en
lege zakken. U kunt de jas(sen) donderdag- en vrijdagmiddag bij Annette inleveren op het schoolplein.

Aanpassing rotonde
De gemeente past opnieuw een rotonde aan. Het gaat om de
rotonde Schiestraat – Gooweg – Nieuwe Offemweg in
Noordwijk Binnen. Ook hier komt fietsersvoorrang. Het
werk start maandag 18 oktober 2021 om 9:00 uur. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden vrijdag 29 oktober
klaar zijn. De gemeente houdt een slag om de arm. De aannemer kan de alle werkzaamheden alleen uitvoeren bij droog
weer. Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten dan
wordt het aanbrengen van het asfalt uitgesteld.
Toegang Schiestraat gesloten
Gedurende de werkzaamheden is de toegang bij de Schiestraat afgesloten. Voetgangers en fietsers hebben hier wel
doorgang. Fietsers worden verzocht af te stappen. De rotonde
heeft verder doorgang voor het verkeer. Als het nodig is sluit
de aannemer de rotonde tijdelijk af. Dit kan wat oponthoud
veroorzaken.
Plan maken voor nog meer veiligheid
In de komende periode maakt de gemeente een plan om het
nog veiliger te maken op de rotonde. De gemeente
wil ruimte vrijspelen voor aparte fietspaden en
oversteek van voetgangers.

Krijtbord art; kunst in de onderbouw
Er gaat eigenlijk niets boven lekker krijten op een krijtbord met alle kleuren van de regenboog, toch?
Anyway, de drempel is laag. Bevalt een streep niet, hup, veeg, weg. Bovendien kun je erin verdwalen
vanwege het formaat. Stel jezelf maar eens voor dat je mag krijten op een bord dat twee keer dit formaat
is. Na de eerste streep, slaat de fantasie op hol, in je eentje of met z’n tweetjes. In no time; tadaaah … een
verrassend expressief werk waar de mooiste verhalen te zien en te beleven zijn. Onlangs met de -van nature- ruimdenkers zo’n kunstwerk eens onder de loep genomen aan de hand van Visual Thinking
Strategies (VTS). Het is een mondvol maar het komt erop neer dat je middels een drietal standaardvragen
met de kinderen naar kunst kijkt. Het gaat hierbij niet om goed of fout; dus niet zoiets als: ,,Wat knap dat
jij dat ziet.’’ Juist zonder waardeoordeel voelen de kinderen zich vrij om er met elkaar over te praten.
Tijdens het kritisch bekijken van dit kunstwerk ontdekten de kinderen van alles. Uiteindelijk kwamen de
‘krijtkunstenaars’ ook nog aan het woord: ..Het zijn twee ‘sluurtjes’, naast de boomhutten, een heeft een
magische deur. En er is een vader en nog een vader en een moeder … bij het zwembad (uiteraard). Met
een luchtballon en een kabouter die uit de lucht valt. Oooow, wat zou ik graag een kijkje nemen achter
die magische deur. In ieder geval met al deze kunstbeschouwerij een blik kunnen werpen in het
kleuterbrein; mooi vak hebben wij toch!
Nicoline Loe

