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AGENDA

VERJAARDAGEN

5 oktober

ADIT afname

6 oktober

Start Kinderboekenweek

8 oktober

Dirigeerproject Mercurius op school

8 oktober

Voorleesmiddag in het kader van de
Kinderboekenweek

13 oktober

Voorleesmiddag in het kader van de
Kinderboekenweek

15 oktober

Dirigeerproject Mercurius op school

1 oktober
3 oktober
3 oktober
12 oktober
14 oktober
2 november

juf Ingrid
Wiebke
Elva
Lilly
Lotte
Jasmijn

16-24 oktober Herfstvakantie

Start Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek 2021
en dit jaar staat de week in het thema van beroepen
onder het mom van ‘Worden wat je wil!’. We zullen de
week feestelijk beginnen, onder andere met het
bespreken van de Griffelwinnaars van dit jaar (nu nog
niet bekend) en het kinderboekenweekgeschenk.
Andere activiteiten die gepland staan zijn onder andere
voorlezen door (groot)ouders, kennismaken met allerlei
beroepen (van onze eigen ouders, maar ook uit
verschillende boeken), zelf een beroepentest doen en uiteraard lekker veel lezen. We gaan
er een leuke week van maken!

Adit
Ook dit jaar maken de schoolverlaters weer de ADIT: Adaptieve Digitale Intelligentietest. Dit
jaar wordt de ADIT afgenomen op dinsdag 5 oktober. Een psychologe van het HCO komt de
kinderen hierbij begeleiden maar ook ik zal in de klas aanwezig zijn voor de mental support!
De ADIT is een adaptieve toets, dit wil zeggen dat de moeilijkheid van de vragen wordt
aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juiste antwoorden leiden tot moeilijkere
vragen en vice versa. Iedere leerling maakt dus een unieke toets aangepast aan zijn/haar
niveau.
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De onderdelen van de ADIT geven een betrouwbare indicatie van de intelligentie van de
leerling, uitgedrukt in de totale intelligentie. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen
verbale en non-verbale intelligentie. Ook zal de test, net als de Cito entreetoets een
schooladvies geven welke meegenomen kan worden in het voorlopig schooladvies. We
wensen de kinderen heel erg veel succes!

Muzieklessen
Een aantal weken geleden hebben de kinderen kennis
gemaakt met onze nieuwe muziek juf Zoë. Een hele
enthousiaste juf die veel in haar mars heeft. Naast het
lesgeven maakt ze ook zelf muziek, zingt en heeft zelf
een videoclip opgenomen die te zien is op Youtube.
Als opdracht hebben de kinderen gewerkt met het
programma 'Typatone'. Dit is een teksteditor
waarmee je berichten kunt schrijven die doordrenkt
zijn met muziek. De kinderen konden door middel van
het typen van een zin, woord of klanken een melodie
maken. Elke letter had namelijk een bepaalde klank.
Aan het einde van de les hebben ze naar
elkaars liedjes geluisterd. Er kwamen veel
creatieve creaties voorbij, heel leuk om te
horen!

Wie zaait zal oogsten!
De kinderen van Jupiter en Pluto hebben vorig schooljaar flink
gewerkt in de schooltuinen. Zij hebben o.a. geleerd over het
zaaien en oogsten van verschillende soorten groenten. Op
vrijdag 24 september was het dan eindelijk tijd om te oogsten.
Uw kind is waarschijnlijk naar huis gekomen met een zak vol
verschillende soorten groenten. Wij hopen dat u daar samen
iets lekkers van heeft kunnen maken. Op het terrein hebben wij
onze eigen pizza’s gemaakt en deze heerlijk in het zonnetje
gegeten.
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Nieuw MR-lid
Naar aanleiding van onze oproep voor een nieuw MR-lid, heeft Wendy van Velsen, de
moeder van Frank, zich aangemeld. Samen met Janneke van Deursen, moeder van Duco,
vertegenwoordigt zij de ouders van Het Open Venster in de MR. Hieronder stelt ze zichzelf
voor:
Leuk jullie allemaal te ontmoeten. Ik ben Wendy van Velsen, en ben Franks
moeder. Frank zit in Mercurius.
We zijn een Nederlands-Engels gezin en zijn in augustus 2020 teruggekeerd
van vier jaar in Londen wonen. We vinden het heerlijk om weer bij de zee te
zijn, te genieten van de vrijheid die fietsen geeft en over het algemeen
plezier te hebben als gezin. Ik heb jarenlang leiding gegeven aan corporate
communicatieteams en werk graag met mensen uit verschillende culturen.
Ik hoop de jaren van goede en slechte ervaringen die we hebben gehad met
het vinden van de juiste ondersteuning om de positieve krachten van
dyslexie te ontketenen, de MR te helpen op welke manier dan ook. Ik ben
altijd leergierig en ben benieuwd naar uw mening zodat ik u kan
vertegenwoordigen in de MR. Groetjes Wendy

Overblijfgeld
Vorige week hebben de kinderen een envelop meegekregen voor het overblijfgeld. Wellicht
is een aantal van jullie hier nog niet aan toegekomen of is het aan de aandacht ontsnapt,
maar het zou fantastisch zijn jullie nog aan het betalen van de bijdrage van de
overblijf denken. Alvast bedankt!

Nieuwe huiswerkmappen
Misschien heeft u het al gemerkt, maar de kinderen hebben sinds vandaag hun huiswerk
meegekregen in een nieuwe map. Zo is de kans groter dat het huiswerk netjes blijft. Zoals
altijd leveren de kinderen het huiswerk donderdag weer in, in de nieuwe map!

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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