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Beste ouders,
Nog een paar zaterdagen en dan is het eerste trimester van dit schooljaar
alweer voorbij. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over wat de leerlingen zoal
gedaan hebben op school.
GCSE examen
In mei 2016 hebben een aantal leerlingen van De Vaarboom het GCSE examen
Nederlands gedaan. De Vaarboom heeft deze leerlingen geholpen met de
voorbereidingen op dit examen. Inmiddels hebben onze leerlingen hun
examenresultaten ontvangen en willen we iedereen van harte feliciteren met het
behalen van een prachtige A* of A. Wat een geweldig resultaat!
Zit uw zoon of dochter in “year 7” en heeft hij/zij interesse
in het doen van het GCSE examen Nederlands, dan raden wij
u aan om voor januari 2017 contact op te nemen met de
dagschool van uw kind om de mogelijkheden te bespreken.
De dagschool zal uw zoon of dochter tijdig moeten
aanmelden bij de examencommissie. De Vaarboom kan
vervolgens hulp bieden met de voorbereidingen van het
examen en het afnemen van het mondelinge examen.
Digitaal lidmaatschap Nederlandse bibliotheek
Vorig jaar is Stichting NOB met de Openbare Bibliotheek Amsterdam een
samenwerking aangegaan zodat onze leerlingen een gratis digitaal
jeugdlidmaatschap bij de Nederlandse bibliotheek kunnen aanvragen. Het
lidmaatschap maakt het mogelijk om gratis “E-books” te lenen via de Bibliotheek
van Amsterdam en het landelijke E-books platform van de Openbare
Bibliotheken in Nederland. Meer informatie over de huidige collectie kunt u
vinden op https://www.bibliotheek.nl/ebooks.
Mocht u interesse hebben in dit geweldige aanbod, stuur dan even een e-mail aan
onze secretaris op het volgende e-mail adres:
secretaris@devaarboom.co.uk
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Buiten spelen
Elke zaterdagochtend spelen onze leerlingen een kwartiertje buiten. Zeker nu
het weer kouder wordt, is het belangrijk dat iedereen een lekkere warme jas bij
zich heeft. Wilt u uw zoon of dochter eraan herinneren een jas mee naar school
te nemen.
Sinterklaasfeest
Op zaterdag 3 december vieren we op De Vaarboom het
Sinterklaasfeest. We hopen dat het de pieten lukt om dit
jaar wel een bezoekje aan de Vaarboom te brengen.
Wij zullen er in ieder geval een gezellige ochtend van maken,
met veel pepernoten, knutselactiviteiten, spelletjes en
uiteraard sinterklaasliedjes.
U kunt uw kinderen, zoals gewoonlijk, om 12.45 uur bij het klaslokaal ophalen.
TIP: Het is leuk en ook leerzaam om elke dag samen met uw zoon of dochter
naar de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal te kijken. Deze zijn te vinden
op: www.sinterklaasjournaal.ntr.nl
Vacature groep 5 en 6
Juf Annemiek en juf Carmen hebben de afgelopen weken les gegeven aan de
leerlingen van groep 5 en 6. De Vaarboom is momenteel druk bezig met het
houden van sollicitatiegesprekken en we hopen u op korte termijn meer
informatie te kunnen geven over onze vorderingen.
Het onderwijsteam
Jammergenoeg gaat Juf Kirsten De Vaarboom verlaten. Kirsten verhuist eind
november weer naar Nederland en zal dus op zaterdag 26 november haar laatste
werkdag hebben. We zullen Kirsten zeker gaan missen en wensen haar heel erg
veel succes toe in Nederland. Kirsten, heel erg bedankt voor je inzet en
enthousiasme.
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Nieuws uit groep 1 en 2
We hebben dit jaar weer heel veel leerlingen in groep 1 en 2. Er zijn maar liefst
acht nieuwe kinderen gestart aan het begin van het schooljaar en er zullen
binnenkort nog twee kinderen bij komen. Dus 16 in totaal.
We hebben sinds september een vriendje in de klas, Kruimel de muis.
Kruimel helpt ons in de kring met Nederlands praten en vindt het erg leuk om
spelletjes met de kinderen te doen. Heel af en toe kruipt Kruimel bij iemand op
schoot en dat vinden we allemaal heel erg grappig.
Gedurende de eerste weken van het schooljaar hebben we hard gewerkt aan het
thema “Geen twee dezelfde”. Aan de hand van een prentenboek hebben we
geleerd dat Gator de krokodil heel verdrietig was omdat de nieuwe kinderen in
zijn klas hem zo anders vonden, we hebben veel drama spelletjes gedaan waarbij
we verschillende gezichtuitdrukkingen geoefend hebben en elkaar moesten
nadoen.
Na de herfstvakantie zijn we aan de slag gegaan met
het thema sprookjes. We hebben al geluisterd naar een
verhaal over een kabouter die zijn muts kwijt is
geraakt, zelf kabouters en paddenstoelen geknutseld
en lekker veel gezongen. Kent u het liedje “Op een
grote paddenstoel, rood met witte stippen” nog?
Misschien leuk om eens met uw zoon of dochter te
zingen?
Ook de kabouterplop dans is een groot succes, we
stappen en dansen allemaal in het rond als echte
kabouters.
De komende weken zullen we nog meer leren over reuzen, een geheime tuin met
prikplanten en de Spiegel van Sneeuwwitje.
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Nieuws uit groep 3
In groep 3 zijn we goed begonnen dit jaar. De kinderen zijn gewend aan de
routines in de klas zoals het meebrengen van een voorwerp in de klank die
desbetreffende week aan bod komt. We hebben al allerlei interessante
voorwerpen voorbij zien komen. Zoals deze week met de klank OE een potje ....!
We zijn begonnen met het lezen in het Nederlands en het gaat al heel goed. We
lezen in de klas, gaan naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken en zijn de
hele ochtend bezig met het oefenen van de klanken en woorden in het
Nederlands. Die toch best een beetje anders zijn dan in het Engels, en dat
geeft soms verwarring. Blijf thuis ook veel oefenen, een paar keer per week een
5 minuten de klanken oefenen en hardop uit je leesboek lezen is prima.
Tot nu toe zijn we vooral bezig geweest met het thema 'herfst' en de kinderen
hebben een mooi paddenstoelenbos geknutseld van vouwblaadjes afgelopen
zaterdag. Ook de kinderboekenweek was erg leuk en de kinderen vonden het
geweldig om over opa en oma te praten in de klas. Nu het november is gaan we
ons langzamerhand bezig houden met de thema's sinterklaas en kerst (en het
afscheid van Juf Kirsten die terug naar Nederland gaat).
Nieuws uit groep 5 en 6
Groep 5 en 6 heeft vanalles gedaan de afgelopen zaterdagen! Elke ochtend
begint met een gezellig gesprek dat wordt gestuurd door kringvragen die
leerlingen kiezen uit een kaartendoos. Leerlingen vertellen elkaar heel veel en we
leren elkaar goed kennen op deze manier!
Taalbeschouwing ging over woordvolgorde en verleden tijd. In spelling heeft
Groep 5 geoefend met woorden die we met SCH schrijven en woorden die
beginnen met ge- en be-. Groep 6 heeft geleerd hoe je weet of een woord
eindigt op een D of een T en geoefend met open en gesloten lettergrepen.
Beide groepen hebben gekeken naar de wekelijkse uitzending van Nieuwsbegrip.
De afgelopen afleveringen waren weer harstikke interessant en gingen over De
Marker Wadden, de Paralympsiche Spelen, de Kinderboekenweek en
aardbevingen in Italië.
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Tijdens de Kinderboekenweek hebben de leerlingen hun opa's en oma's
beschreven en daar een mooie poster van gemaakt.
We eindigen de ochtend met een korte documentaire van de Buitendienst die
altijd iets spannends laat zien...we weten nu allemaal dat een kip een echte
dinosaurus is!
Nieuws uit groep 6, 7 en 8
Dit schooljaar is de combinatiegroep 5-6 van vorig jaar groep 6-7 geworden en
daar zit nog één leerling bij in groep 8. We zijn verder gegaan met het schrijven
voor de klassenkrant, met het verschil dat de leerlingen steeds meer toewerken
naar het zelf nakijken van hun teksten.
Om de structuur van het Nederlands beter te
begrijpen en om meer inzicht te krijgen, zijn we
begonnen met ‘De Bovenkamer’. Een systeem waarin
alle delen van de zin een kleur krijgen.
Bijvoorbeeld ‘wie?’ (mensen) is geel, ‘wat?’ (dieren
en dingen) is bruin, de werkwoorden zijn rood,
plaats en richting zijn paars, tijd is oranje en zo
zijn nog een paar kleuren. We zijn makkelijk
begonnen en gaan nu uitbreiden naar de
woordvolgorde in verschillende soorten zinnen.
Elke week kijken we naar De Buitendienst van nieuws uit de natuur en we doen
Nieuwsbegrip, zodat we goed op de hoogte blijven van actualiteiten in Nederland
en nieuwe woorden leren.
Het filmpje van De Buitendienst is ook elke week huiswerk, met vragen daarbij,
om thuis mondeling te bespreken.
Nieuw dit jaar is dat elke twee weken een leerling een boekbespreking houdt en
dat we leeskilometers bijhouden. Er is al heel wat gelezen in groep 6, 7 en 8.
Sommige kinderen verslinden honderd bladzijdes of meer per week!
Voor de projectdag hebben alle leerlingen, samen met de groep 6 leerlingen van
juf Annemiek en juf Carmen, hun opa en/of oma uit Nederland geïnterviewd.

Nieuwsbrief De Vaarboom
Daarin stelden ze open vragen over het huis, de buurt en de plaats waar opa en
oma wonen en met die informatie hebben ze een makelaarsbrochure gemaakt.
Sommige leerlingen wilden liever een fantasiehuis ‘verkopen’. Zo zat er een
onderwaterhuis bij. Goed idee voor de toekomst!
Belangrijke data
3 december:
17 december:
7 januari:
21 januari:

Sinterklaas
laatste schooldag 1e trimester
Start 2e trimester
Oudergesprekken alle groepen

