
 
 

Nieuwsbrief 1         

Beste kinderen en ouders,        oktober 2020  

De BSA is op 24 september gestart met een nieuwe groep 6 en een aantal nieuwe leerlingen 
in de groepen 7 en 8. Welkom allemaal! 

We hebben ons deze eerste 4 weken ondergedompeld in een stukje geschiedenis. De 
kinderen hebben afgelopen weken leesteksten bestudeerd behorende bij het thema van de 
Kinderboekenweek “En toen…”. De leesteksten gingen over de Tachtigjarige Oorlog naar 
aanleiding van het boek “de Piratenzoon” van Rob Ruggenberg en over het slavernijverleden 
van Nederland naar aanleiding van het boek ”de Duik” van Sjoerd Kuyper. 

Tijdens het onderzoek kropen de kinderen in de huid  van een persoon uit de geschiedenis 
(zij kozen een persoon  uit de Canon van Nederland). Op internet verzamelden ze in 
tweetallen informatie over deze persoon. De belangrijkste informatie is terug te vinden op 
de poster. De kinderen hebben vervolgens elkaars posters beoordeeld. Door dit thema 
hebben de kinderen ontdekt dat je ook via boeken veel kunt leren over de tijd van vroeger. 

We hebben ook een gastbezoek gehad van iemand van de bibliotheek. Zij nam 40 nieuwe 
boeken boeken mee die de kinderen mogen lenen. Elke maand ruilen we de boeken en 
krijgen we weer nieuwe boeken! Zo is er steeds voor elk wat wils.  

Tijdens de boekenclub op de BSA hebben de leerkrachten laten zien hoe je een 
boekendoos bij een boek kan maken. De kinderen hebben de opdracht gekregen ook een 
boekendoos te maken van een zelfgelezen boek. Ze krijgen tot 10 december de tijd om 
deze doos te maken. In de les van 10 december gaan de kinderen de dozen aan elkaar 
presenteren. Het zou erg leuk zijn als zij hun boekendoos daarna ook in hun eigen klas op 
school mogen presenteren.  Het is een leuke manier van boekpromotie en de kinderen 
hebben er veel tijd aan besteed. 

Het huiswerk voor na de herfstvakantie, 29 oktober 2020, is            
1. Een toets over de 30 woorden van het thema “En toen…” ( De woordenlijst hebben de 
kinderen meegekregen).                 
2. Een boek kiezen voor je boekendoos en beginnen met de voorbereiding van je 
boekendoos (lezen, spullen verzamelen etc.). 

De volgende afspraken willen we nog even onder uw aandacht brengen:  
 De BSA start om 14.45 uur. Vanaf 14.30 uur kunnen de leerlingen binnenlopen, we starten met 
de les om 14.45 uur. Alle leerlingen moeten dan aanwezig zijn.  
 Voor 14.45 uur boeken ruilen, huiswerk inleveren en aanwezigheid kenbaar maken.  
 Eten en drinken; gezond!   
 Afmelden bij ziekte/verhindering via de groepsapp of een belletje naar de BSA leerkracht, graag 
voor 14.15 uur. 
 Wij verwachten van de leerlingen een academische houding. Dit houdt in; 
betrokkenheid, nieuwsgierigheid en een goede motivatie!   

 
 

Een herfstgroet van alle juffen! 

Ineke, Evelien, Masha en Saskia 


