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Uit de bouwen: 

 

Onderbouw 

 

Zo na de zomervakantie is het altijd weer spannend hoe de groep zich zal vormen. Nemen de 

oudste kleuters echt de rol van een “oudste”op zich en hoe gaat het met de nieuwe kinderen 

in de klas. 

Inmiddels heeft iedereen zijn draai gevonden in de klas en hebben we ons eerste uitje, naar 

Artis, er alweer op zitten. 

In de groepen hebben we veel wellevendheidlesjes gegeven, tijdens deze lesjes leren wij de 

kinderen hoe je bijvoorbeeld hulp kan vragen aan iemand, hoe geef je een compliment, maar 

ook hoe draag je een stoel, hoe loop je door de klas, etc. 

Natuurlijk wordt er in elke klas gesproken over alles wat er bij de herfst hoort. In sommige 

klassen is een les over de appel gegeven en in een andere klas een les over de paddenstoel. 

Deze week wordt er natuurlijk uitgebreid aandacht gegeven aan de Kinderboekenweek met 

als thema griezelen. Veel voorlezen, een heel mooi versierde bieb, liedjes over heksen en 

andere enge dingen en een leuke afsluiting volgende week met de boekenruilbeurs. 

Kortom het zijn gezellige weken in de klas! 

 

Middenbouw 

Het jaar is inmiddels opgestart en de kinderen zijn helemaal gewend in hun nieuwe klas en 

aan de nieuwe kinderen. We hebben veel spelletjes gespeeld om een echte groep te vormen 

en hebben besproken en geoefend hoe we met elkaar om willen gaan. Natuurlijk wordt er ook 

hard gewerkt! Kom gerust na drieën even samen met uw kind in de klas kijken. Uw kind kan 

dan alles vertellen over wat er allemaal gebeurt op school.  

 

We zijn volop aan het griezelen, in het kader van de kinderboekenweek... Er worden 

spannende verhalen gelezen en geschreven, er wordt eng gedicht en griezelig getekend. En 

heeft u de schoolbibliotheek al gezien? Die is omgetoverd tot een waar spookhuis! De 

kinderen smullen van dit thema! Leest u thuis ook een spannend verhaal voor? 

 

Bovenbouw 

We zijn pas één maand van start en wat is er al weer veel gebeurd! Na een eerste 

kennismaking met elkaar en met de werkjes zijn de nieuwe kinderen best al goed op weg, we 

hebben een omgangsvormenweek gehad, we zijn op schoolreisje geweest en nu is de 

kinderboekenweek al weer van start gegaan. Over het geweldige schoolreisje - nogmaals 

bedankt aan de hulpouders! - zullen we hier niet te veel verklappen: de kinderen schrijven 

hun eigen verslag voor het Schoolparool, de schoolkrant die voor de herfstvakantie uitkomt: 

even geduld dus nog. De ouderavond is gelukkig redelijk bezocht, maar voor degenen die er 

niet waren,  zeggen we het hier nog maar eens een keer: als u het leuk vindt om een uurtje te 

kijken in de klas, maak dan gerust een afspraak met de leerkracht van uw kind: wij vinden dat 

óók leuk! 
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Snoep op school 

 

De afgelopen tijd is gebleken dat kinderen in de bovenbouw en middenbouw regelmatig 

snoep bij zich hebben. Zoals u weet hebben wij de regel dat er op school géén snoep is. 

Hierbij doen wij een beroep op uw medewerking om te zorgen dat dit niet gebeurt. Heeft een 

kind toch snoep bij zich, dan wordt dit afgenomen en gooien wij het weg! 

 

 

Leesouders / grootouders / buren 

 

We hebben een dringende behoefte aan leesouders / opa’s / oma’s / buren. 

Als u een uurtje per week tijd heeft  

op een vast dag en tijd, bijvoorbeeld aan het begin van de schooldag  

en het leuk vindt om een kind te helpen met lezen,  

dan graag contact opnemen met Hagar Beerends: 

h.beerends@eilanden.espritscholen.nl 

 

 

Typecursus online  

 

Voor de kinderen van de bovenbouw is er een mogelijkheid om een typecursus online te 

doen. Inschrijfformulieren voor de LOI- Kidzz typecursus kunt u bij de administratie halen. 

Als de inschrijfformulieren vóór 31 oktober bij de LOI binnen zijn via school, wordt er  

€ 60,-  korting per inschrijving gegeven. Wilt u hier gebruik van maken dan moet het 

inschrijfformulier dus uiterlijk direct na de vakantie in ons bezit zijn. Dit is kort dag, maar het 

kan nog net. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

 

In de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar hebben we u al op de hoogte gebracht van 

onze nieuwe beleid. We stallen de gevonden voorwerpen niet meer uit op het plein. De 

manden in de hal worden al weer aardig vol én rommelig, zeker na het schoolreisje van de 

bovenbouw. We gaan ze eind deze week leeg maken. Dus als u nog iets mist…… 

 

 

Studiedag en herfstvakantie 

 

De herfstvakantie van de kinderen begint donderdag 19 oktober 15.00 uur. 

Vrijdag heeft het team een studiedag. 

Wij wensen u een fijne vakantie met hopelijk mooi herfstweer. 
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Jubileumproject: De Eilanden - 25 Bijzondere Jaren  

 

Dit schooljaar viert onze school zijn 5de lustrum: het is namelijk al weer 25 jaar geleden dat 

door een groep enthousiaste ouders een kleine buurtschool werd opgericht. Montessorischool 

De Eilanden moest een bijzondere school worden, die aansloot bij de cultuur en behoeftes 

van de eilandbewoners. In de afgelopen 25 jaar is een nieuw gebouw betrokken. De buurt 

veranderde, en de school veranderde mee. Wat bleef is het warme en kleinschalige karakter. 

Na een kwart eeuw is het tijd om stil te staan en terug te kijken op 25 bijzondere jaren. En 

natuurlijk is het ook een feestje waard.  

 

Hoe wordt er dan dit schooljaar aandacht besteed aan het jubileum? Middels het 

jubileumproject De Eilanden - 25 Bijzondere Jaren krijgen de kinderen vanaf november 2017 

tot februari 2018 verschillende lessen met als centraal thema het schooljubileum. Op die 

manier maken ze kennis met de geschiedenis en de hoogtepunten van de Eilanden, komen ze 

te weten dat in 25 jaar veel kan veranderen, leren ze wat het betekent een buurtschool te zijn 

en gaan ze op zoek naar 'het verhaal' van onze school.  

 

Kinderen geven het verhaal vorm 

Kon je in 1992 al mobiel bellen? Betaalde je met euro’s of met guldens? Moest jouw huis nog 

gebouwd worden, of staat het al 100 jaar in de buurt?   

Zo maar een paar vragen die te maken hebben met 25 jaar geleden. Over jou, over je buurt, 

over de stad. Dit soort vragen, en nog veel meer, gaan de kinderen zelf beantwoorden. Die 

antwoorden krijgen uiteindelijk vorm in een tentoonstelling, een magazine, een speurtocht en 

via Instagram. Het wordt een spannend, leerzaam en creatief project. 

 

Jullie zullen hier in de loop van het schooljaar verder over worden geïnformeerd. Voor nu 

vast een oproep: zijn er ouders met bijzondere herinneringen aan de buurt of de school die zij 

willen delen? Of ben je in bezit van beeldmateriaal of leuke voorwerpen? Deel het met ons 

via historyimpresent@gmail.com of inge@ontdekjeverhaal.nl. 

 

Hartelijke groet, 

 

Manuela Friedrich en Inge van Schaik  
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