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Agnes Damveld, onze wijkcoach, is eens
per maand donderdags voor schooltijd
aanwezig op het plein. U kunt haar
aanspreken als u vragen of zorgen
heeft rondom de opvoeding van uw
kind(eren).
Donderdag 8 november is Agnes vanaf
8.15 uur op het plein.

Veel ouders heben zich aangemeld om te helpen bij activiteiten.
In groep 3 en 4 komen ouders om woordjes met kinderen te
oefenen (flitsen) en de eerste schoonmaakploeg heeft op 15
oktober de handen uit de mouwen gestoken. Met 8 mensen
hebben we ruim twee uur gepoetst in alle lokalen. Heel fijn! De
leerkrachten waren erg blij met het resultaat. Bij het open huis
op woensdag 17 oktober maakte de school een gezellige, frisse
indruk. Twee gezinnen hebben die ochtend kennisgemaakt met
onze school. Kent u ook nog ouders van jonge kinderen,? Op 19
december is er weer een open huis.

Afgelopen dinsdag kregen we een mooi cadeau: een cheque van € 500,- voor de aanschaf van ballen en andere
sportmaterialen. Jasper, de vader van Fenna uit groep 2, helpt juf Sylvia regelmatig met het klaarzetten van de
gymspullen op dinsdagochtend. Zo ontdekte hij dat we nieuwe ballen nodig hebben voor de beide gymzalen. Via
zijn werkgever, de Lidl, kreeg hij de mogelijkheid om daarvoor geld aan te vragen. Lidl draagt graag een steentje
bij aan het gezond opgroeien van kinderen. Wij zijn blij met deze gift: juf Sylvia gaat binnenkort sportmaterialen
bestellen. Dank!
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We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met de
luizencontroles op school. Elke eerste woensdagochtend
na een vakantie kijken deze ouders alle kinderen die op
school zijn na op luizen en neten. Het is geen vies werkje
en de materialen die we gebruiken worden tussendoor
steeds schoongemaakt.
Wie komt helpen? Aanmelden bij de leerkracht of bij juf
Karin.

Goed bericht van de luizenouders
Afgelopen woensdag zijn de kinderen die op school
waren weer gecontroleerd op luizen en neten. Nog bij
een paar kinderen zijn luizen en/of neten gevonden. In
een aantal groepen is binnenkort een nieuwe controle.
We hebben ook de hulp van alle ouders thuis nodig om
de school luisvrij te krijgen. Controleer de haren van uw
kind(eren) regelmatig op luizen en neten . Vindt u luizen
of neten? Waarschuw dan altijd de leerkracht en begin
met behandelen.
Vriendelijk verzoek: op de dag van de luizencontrole
a.u.b. geen moeilijke kapsels en/of veel gel in de haren!

Vrijdag 19 oktober zijn de kinderen van groep
1 en 2 naar het Ledeboerpark geweest.
Ze moesten langs 10 bosfiguren om zo van
allerlei nieuwe dingen te leren over het bos en
de dieren in het bos. De kinderen hebben
genoten, het was erg leuk!

Aaron en Sami zijn in groep 1 gestart.
Welkom bij ons op school en heel veel
plezier.

KINDCENTRUM MENKOTOREN-KINDERDOMEIN, RIJNSTRAAT 15, 7523 GD ENSCHEDE, 053-4368164, MENKOTOREN@SKOE.NL

Woensdag kregen alle kinderen van ons kindcentrum een lekkere
appel. Een sympathieke actie van de Dirk Supermarkt in het
winkelcentrum.

In groep 3 zijn hebben we een nieuwe methode om te leren lezen:
LIJN 3. Ook spelling en woordenschat komen in deze lessen aan bod.
Bij thema 2 ‘de boom’ van Lijn 3 hebben we gesproken over de oogst,
oogsten. Er wordt geoogst als de vruchten rijp zijn. Wat is rijp en
wanneer zijn ze rijp? Wanneer wordt er geoogst etc. Groep 3 heeft
voor de herfstvakantie ( de appels zijn rijp) appelflappen gebakken
met juf Marion en juf Romée. Ze smaakten heerlijk!
Thema 3 gaat over smakelijk eten. We hebben limonade geproefd en
limonade siroop. In de een zat prik, in de andere niet. Hoe komt prik
in limonade? We gingen zelf op onderzoek uit met de volgende
ingrediënten: limonadesiroop, water, suiker, bakpoeder en
koffiemelk. Er moest natuurlijk veel geproefd worden om te
ontdekken of er prik in de eigen limonade zat.

Judith, onze fysiotherapeute, is
voor een onderzoek op zoek
naar motorisch gezonde
kinderen van 7-10 jaar. Goede
fysieke fitheid is belangrijk voor
kinderen om mee te kunnen
spelen en om te kunnen
sporten. Het is goed voor je
gezondheid en ook belangrijk
voor sociale contacten.
Het is belangrijk dat problemen
op het gebied van fysieke
fitheid vroegtijdig worden
opgespoord zodat er ook
vroegtijdig iets aan gedaan kan
worden. Om dit goed in kaart te
brengen zijn verschillende
testen beschikbaar. Er is een
nieuwe sprinttest ontwikkeld,
de RAFT (Repeated Anaerobic
Fatique test). Voordat deze in
de praktijk gebruikt kan
worden, doen we onderzoek of
het werkt. Daarom zoeken we
een aantal ‘test-kinderen’, via
de leerkrachten. Vooraf vragen
we toestemming aan hun
ouders via een informatiebrief.
De gegevens over de kinderen
worden anoniem verwerkt.
Mocht uw kind binnenkort een
brief mee krijgen, dan bent u
alvast op de hoogte.
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November: schaatsen
In de bijlage vindt u nogmaals
de flyer voor de schaatsBSO.
Alle kinderen van school
mogen zich hiervoor
aanmelden. Er zijn nog een
paar plaatsen beschikbaar.
Donderdag 15 november is
de eerste schaatsles.

Misschien heeft u zich al eens afgevraagd wat we met het lokaal
gaan doen waar vorig jaar de kleuters in zaten. De bedoeling is om
daar dit schooljaar een ontdeklab in te richten met en voor de KOE.
Een plek waar kinderen kunnen experimenteren met technische en
ict-materialen. Onder schooltijd en na schooltijd. We zijn met het
bestuur volop bezig met plannen en voorbereiding. Het team krijgt
deze maand een eerste kennismaking met het ontdeklab en hoe we
dit kunnen inzetten in ons onderwijs. Vanuit het team zijn juf Aniek
en juf Jorien vertegenwoordigd in de bovenschoolse expertisegroep
die er mee aan de slag gaat. We zitten dus dicht bij het vuur! U
hoort er binnenkort vast meer over.

Januari: bootcamp en koken
In januari organiseert
Kinderdomein twee
middagen met bootcamp en
koken. De ene groep gaat
lekker stoer sporten op het
plein en de andere groep
gaat gezond koken voor alle
deelnemers. De volgende
keer draaien we de rollen
om. Zo kan iedereen een keer
koken en een keer
bootcampen. De flyer
ontvangt u binnenkort bij de
nieuwsbrief.

Bij de spel-en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen
omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
Samen met de Bonifatiusschool en de wijkcoaches willen we een
KIES-groep starten. Op 5 november is er een ouderavond over het
KIES-programma op de Bonifatiusschool om 19.30 uur.

Maandag 5 november

informatieavond voor ouders over het KIES-programma,
Bonifatiusschool, Zaanstraat, 19.30 uur

Woensdag 7 november

Onderbouwvrije dag, groep 1, 2 en 3 vrij

Woensdag 7 november

AC Sint, 19.30 uur

Donderdag 15 november

1e x schaatsBSO Menkotoren-Kinderdomein

Ziekmeldingen leerlingen: AUB bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
*053 – 4368164 basisschool Menkotoren * 053 4350151 Peuterdomein Menkotoren
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Nieuws over Engels uit groep 5

Ik vind Engels een leuk vak. In groep 5 werken we in een werkboek. We leren nu vooral dingen over
eten. We mogen ook vaak in tweetallen werken. Nu weet ik hoe ik me voor moet stellen. Het leukste
Engelse liedje vind ik ‘I like the flowers’. Die hebben we al veel gezongen dit jaar. Ik hoop vooral dat
alle kinderen Engels leuk zullen vinden.
Groetjes Yara, I like English!
Ik heb veel Engelse woordjes geleerd, zoals schaap-sheep, en tellen van 1 tot en met 20. Ik vind het
wel moeilijk maar juf Charlotte helpt me. We hebben ook een leuk liedje geleerd: I like the flowers!
I like English! Ik vind het een mooie taal.
Van Sofia
Dit is wat we geleerd hebben tijdens Engels:
Les 1: boy – girl – dad, mom – child
Les 2: America, South Africa, Engeland, Italy
Les 3: Belgium, Turkey, email, letter, mom, dad, woman, men
Groetjes Elisa en Vere
Leuke Engels les
Toen ik hier op school kwam leerde ik voor het eerst Engels. Dat was leuk. We hebben woorden
geleerd als girl and boy, dat was nog wel makkelijk. We kregen allemaal een eigen werkboek met
allemaal moeilijke woorden. Dat vind ik leuk om te leren!
Groetjes Wasim.
We doen spelletjes met Engels en we werken in ons werkboek. We doen spellen met de bal, we leren
Engelse woorden, bijvoorbeeld boy, man of girl. We leren ook Engelse liedjes. Ik vind Engels heel
leuk!
Groetjes Evi
Ik vind Engels leuk. We kennen al heel veel woorden en we spelen Engelse spellen en nog veel meer!
Groetjes Atilla
Tijdens Engels hebben we het liedje I like the flowers geleerd. Soms zingen we, soms werken we uit
het werkboek en soms doen we spelletjes met de bal. Dan gaan we woordjes en zinnen zeggen. Ik
vind het nog wel moeilijk, maar wel leuk!
Groetjes Amber
Ik vind Engels leuk. Juf en de klas doen het goed!
Groetjes Almudena
Ik vind Engels leuk, maar ik denk dat ik nog moet oefenen, want dan kan je goed Engels spreken. Ik
vind het leuk om met juf Charlotte te leren. We gaan soms een Engels liedje zingen.
Groetjes Gizem
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