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Amsterdam, 13 november 2019 
 
Leerlingenraad 
Er zijn inmiddels in de groepen 5 t/m 8 
verkiezingen gehouden voor de nieuwe 
leerlingenraad. 
Op dinsdag 26 november komen we bijeen 
met de oude en de nieuwe leerlingenraad. 
We zullen dan afscheid nemen van de 
oude leden en de nieuwe leden 
verwelkomen. 
De nieuwe leden krijgen tijdens die 
vergadering ook uitleg over de functie en 
de inhoud van het lidmaatschap van de 
leerlingenraad.  
We zullen ook met de 
nieuwe leerlingenraad 
goede plannen en 
acties bedenken en 
uitvoeren! 
 
Nieuw thema bij de dolfijnen 
“Eten en drinken” 
Samen aan tafel om te eten en te drinken. 
Het zijn vaak prettige momenten op een 
dag. Iedere dag opnieuw wordt er 
ontbeten, geluncht en een warme maaltijd 
gegeten.  
Bij de kleuters zijn wij gestart met het 
thema: “Eten en drinken”. Dit thema staat 
dichtbij de kinderen, omdat het ritme van 
eten en drinken zich herhaalt, dag in dag 
uit. 
Wij hebben een start gemaakt in de kring 
met de vraag: ‘’Wat heb jij als ontbijt 
gehad vanochtend?”. Daarbij is verteld 
waarom het ontbijt een belangrijke 
maaltijd is die je niet mag overslaan. 
 
 

Verder hebben de kinderen meegeholpen 
met het inrichten van een supermarkt, 
waar ze klanten en medewerkers van de 
supermarkt kunnen spelen. 
 
Naast de taal- en reken activiteiten  zullen 
de kinderen liedjes en versjes leren. Er zal 
worden voorgelezen en geknutseld 
worden. Daarnaast biedt het digibord veel 
mogelijkheden om allerlei onderwerpen te 
bekijken op het internet.   
Als ouder kan je thuis 
lezen en praten over dit 
thema. Ook is het leuk 
als uw kind mee mag 
helpen in de keuken.  
Dit thema wordt 
afgesloten met het 
klaarmaken van iets 
lekkers waarbij de kinderen zullen 
meehelpen. 
 
Ouderhulp 
Vaak is het fijn als ouders op school 
komen helpen. Vandaag willen we de 
vader bedanken die de werkbank 
voor groep ½ in elkaar heeft gezet.  

 
Nu kunnen de dolfijnen gaan timmeren, 
knutselen en bouwen.  
Heel erg bedankt!  
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Sint Maarten 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben 
op 1 november een mooie Sint Maarten 
lampion geknutseld. 
Er was een speciale werkgroep op school 
die de kinderen hielp. 
Ze hebben een hele mooie alien lampion 
gemaakt, die ook wel een beetje eng was . 
In de klas hebben ze de lampion verder 
versierd.  
We zijn benieuwd wie de lampion heeft 
gebruikt op Sint Maarten!  
 

 
 
Hortus 5/6 
We zijn vandaag naar Hortus  gegaan. Het 
is en plek waar allemaal planten zijn. We 
gingen op avontuur. We hebben een 
appelboom gezien en een appel gegeten. 
Ik zat in de groep met: Donjado Melvino 
Sudenur en we hebben een rubberplant 
gezien en de kaneelboom. Het was wel 
lekker. Het was een 
snoepje  En we 
hebben ook een 
reuzenbaboe boom 
gezien en de cacao 
en daar wordt ook 
chocolade van 
gemaakt . 
Geschreven door: 
Dan groep 5/6 

Hoi ik ben Donjaydo. 
Ik ging met mijn klas naar de Hortus. 
Het was leuk. We kwamen planten tegen 
die ik niet kende. 
Ik was onder de indruk dat ik ze tegen 
kwam. 
Eerst was het in een lokaal. We moesten 
eerst de regels doornemen. 
Toen mochten we gaan. Het eerste wat 
we moesten zoeken was de vijgenboom. 
Het was makkelijk te vinden. Ik  was in het 
groepje van mijn moeder. 
We gingen naar de vlinders en daar 
moesten we ook rijst zoeken. 
Na het zoeken van de planten mochten we 
ook een banaan, appel en een vijg eten. 
We waren als 
eerst klaar met de 
tocht. En ik wist 
niet dat er 
vleesetende 
planten waren. 
Dit was mijn 
verhaal over de 
Hortus. 
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