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november 2017
Elk mens is uniek: Jij bent uniek. Schilder de wereld in je eigen kleuren!
Paint the world in your own colours!
obs Telders @Obs Telders

Beste ouders, verzorgers,
Afgelopen vrijdag is een aantal van u erbij geweest: de onthulling
van het bouwbord voor onze nieuwe locatie. Het was een mooi
moment waarbij alle leerlingen van de twee scholen aanwezig
waren. Het zonnetje scheen en wethouder Paul Dirkse onthulde
samen met Jay het bouwbord. Het betekent dat de bouw nu
eindelijk begonnen is en we zijn inmiddels goed aan het
nadenken over de inrichting, meubilair en nog veel meer.
Bovendien krijgen we ook een nieuwe naam! Nadere informatie
hierover volgt.
Verder zouden we in de eerste week van november bezoek
krijgen van onze vrienden uit Newcastle. Helaas hebben zij het bezoek moeten uitstellen. Dat vinden
wij heel jammer maar groep 5/6 heeft inmiddels al wel contact met een klas van een basisschool
aldaar. Ook daarover later meer.
Met de wintertijd wordt het weer eerder donker ’s avonds. Het is een goed moment om de
fietsverlichting weer eens na te kijken en ervoor te zorgen dat u en uw kinderen goed zichtbaar zijn
in het donker.
Onze digitalisering gaat ook door: we zijn al een tijdje op Twitter te vinden
en nu is daar Facebook bijgekomen. Kijk bij obs Telders!

Namens het Teldersteam,
Babette van Leeuwen
Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor EU-schoolfruit. Dit betekent dat uw kind gedurende een half
jaar elke week 3 stuks groente of fruit krijgt op school. Lekker en gezond! De eerst keer dat de
kinderen fruit krijgen is in de week van 13 november.
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Kinderboekenweek / Gouden Penseelwedstrijd
Op vrijdag 14 oktober is de Kinderboekenweek afgesloten met twee dansjes van leerlingen uit groep
5/6. Daarnaast was de uitreiking van het Gouden Penseel. Uit elke groep werden drie kinderen
genomineerd en een van hen werd de uiteindelijke winnaar.

De winnaars zijn:
Groep 1-2: David
Groep 3-4: Mohamed I.
Groep 5-6: Zeinab
Groep 7-8: Sennae
ISK onderbouw: Rufus
ISK bovenbouw: Jacob
We feliciteren de winnaars met hun prijs. De winnende tekeningen hangen in de hal.
Project Engels
We zijn inmiddels al bijna halverwege met het Engelse project. Dit jaar staat het project in het teken
van het kiezen van een nieuwe methode en natuurlijk ook voor aandacht voor Engels in de klassen.
Het project wordt weer afgesloten met een Engelse middag. Kent u een native speaker die zou
willen helpen, geeft zijn/haar contactgegevens dan door aan juf Sylvia, juf Hester of meester Patrick.
Zij nemen dan contact op met uw kennis.
Nieuws uit groep 1/2
Inmiddels zijn we in groep 1-2 begonnen met het thema herfst. Maar geen gewone herfst want we
besteden tijdens dit herfstthema ook dagelijks aandacht aan het leren van Engels. Momenteel zijn
we bezig met het weer in de herfst. De eerste week leerden we de volgende zinnen in het Engels:
What’s the weather like?
It is raining.
The sun is shining.
It is cloudy.
It is snowing.
It is misty.
It is hailing.
Verder leerden we de liedjes “Rain rain go away” , “Itsy bitsy spider” en het opzegvers “Doctor
Foster went to Gloucester”.
Maar natuurlijk doen we ook genoeg activiteiten in het Nederlands die betrekking hebben op de
herfst.
Donderdag 16 november is er weer een korte informatieochtend voor de ouders. Dit is tijdens de
spelinloop tot 9 uur.
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Nieuws uit groep 3/4
Groep 3 en 4 werken deze periode over gezondheid en je lijf. Op schooltv kan u filmpjes opzoeken
over dit thema om samen met uw kind te bekijken. Nog niet alle leerlingen hebben een inlogcode
van rekentuin. Juf Petra is hier mee bezig en we hopen dat iedereen zo snel mogelijk lekker thuis kan
oefenen. Blijf ook goed oefenen met lezen.
Nieuws uit groep 5/6
Na de herfstvakantie zijn er in groep 5/6 drie nieuwe kinderen gestart, Abdullah, Amerullah en Ali.
Welkom in groep 11!
We werken op het moment over de herfst. We hebben al bladeren gezocht en bekeken. Naast de
biologielessen over de herfst worden er ook mooie herfstbladeren geschilderd met waterverf.
Daarnaast hebben wij contact met jaargroep 5/6 van een bassischool in Newcastle: Benton Park. Via
hun blog hebben wij gereageerd op wat zij geleerd hebben. Binnenkort starten we met ons eigen
blog zodat de Engelse kinderen met ons kunnen meekijken. Zo hopen we elkaar beter te leren
kennen!
Nieuws uit groep 7/8
Door: Zosia
We gaan deze week op dinsdag 7 november naar het Nationaal Archief in Den Haag voor een les
over de geschiedenis van de VOC. Het uitstapje is het vervolg van onze geschiedenislessen, want de
VOC (Verenigde Oost-Indische Companie) was namelijk de eerste multinational van de wereld in
1602-1798. We gaan er met de bus heen en blijven daar ongeveer een half uur. Als we terug komen
gaan we eten en vervolgens gaan we verder met de lessen.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas onderbouw (ISK onderbouw)
Na de herfstvakantie zijn we in de klas met een nieuwe opstelling begonnen. Alle kinderen hebben
een andere plek gekregen. Abdullah is naar een andere school gegaan omdat hij verhuisd is. We
spreken veel Engels, maar leren daarbij meteen ook alle Nederlandse woorden. Ons thema is de
herfst. Dat kan een ieder komen bekijken, want we proberen ons eigen bos te maken.
Ook komen de eerste toetsen eraan. Spannend, hebben de kinderen al veel Nederlands geleerd?
In november krijgen we twee keer bewegen op muziek op maandag, ik hoop dat alle kinderen hun
gymkleren meenemen, want anders moeten ze dit missen!
l k geruimd en schoongemaakt in onze klas. Je kunt zen dat we bijna aan het einde van het schooljaar zijn. Toch wordt e

Nieuws uit de Internationale Schakelklas bovenbouw (ISK bovenbouw)
In de ISKbb hebben we veel aandacht besteed aan het leren schrijven van de woorden. Dat valt niet
mee. De tweeklanken: oe, eu, ui, ie, ei, ij, ou en au zijn lastig. Ook alle uitzonderingen op de
spellingsregels zijn soms een worsteling. Op youtube hebben we filmpjes gevonden waar meester
Martijn uitleg geeft over de spellingmoeilijkheden. Heel handig en daar kun je veel van leren!
In de klas hebben we de filmpjes bekeken van 'langermaakwoord', het zingwoord en plankwoord.
Thuis nogmaals kijken? Zoek op: Youtube/ staal/
spellingslessen.
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Nieuws uit de breiclub
Helaas moeten we de komende tijd de hulp van juf Agnes missen. Toch kijken we of we de breiclub
kunnen voortzetten. Er is nog plek en ook ouders die het leuk vinden om te breien of haken of dit te
leren zijn welkom.
Nieuws uit de TOP-klas
Aan het begin van het schooljaar hebben alle Toppertjes het boek "Spinder"
van Simon van der Geest gekregen om te lezen. Na de herfstvakantie
moeten zij een boekverslag inleveren en wordt de boekenclub gehouden.
Naar aanleiding van dit boek volgen er meerdere lessen en opdrachten.
Naar aanleiding van de les over zwerfafval en plastic afval zijn de Toppertjes
bezig met het nemen van Zwerfies (een foto van jezelf met zwerfafval) en
ook van mooie natuurfoto's.
Een overzicht van deze foto's komt in de gang te hangen.
Nieuws uit Leiden
Zaterdag 25 november hopen we Sinterklaas in Leiden te verwelkomen. Hij zal vast wel weer gebruik
maken van zijn boot en daarom aanmeren op de Beestenmarkt. Er zijn tenslotte niet zo veel plekken
waar de Pakjesboot kan aanleggen!

Jarigen in november

Van harte gefeliciteerd!

Anne-Lynn, Pawel, Amann, Ali,
Hafidz, Ahmed, Marwan, Ekin,
Leila, Rufus, Yolla, Richard
Agenda
15 november 2017
22 november 2017
27 november 2017
29 november 2017
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Studiedag Internationale Schakelklassen, alle ISK-leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8
Rapport 1
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