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Juf Taudilya
Voor de zomervakantie is juf Taudilya bevallen
van een prachtige dochter. Haar bevallingsverlof
zit er weer op, u hebt haar deze week misschien
wel al door school zien lopen.
Na de herfstvakantie gaat juf Taudilya samen
met juf Fatima groep 3C doen; juf Taudilya op
maandag, donderdag en vrijdag en juf Fatima op
dinsdag en woensdag. Ze wordt op haar andere
werkdagen ingezet voor het ondersteunen van
leerkrachten en leerlingen in en buiten de
groep.
Wij zijn heel blij dat juf Fatima de periode van
het bevallingsverlof van juf Taudilya heeft
opgevangen.
Groep 5 naar de bibliotheek
Op donderdag 12 oktober brachten de groepen
5 een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen
werden voorgelezen uit een spannend boek van
Roald Dahl.
Daarna kregen de kinderen een blad met
opdrachten die overal verspreid door de
bibliotheek lagen.
De opdrachten werden enthousiast gemaakt
door de kinderen. Er werden vragen gemaakt
over stukjes uit boeken, er werd gelezen met
een zaklantaarn op een donkere plek. Ook was
er een luisteropdracht.

Iedere opdracht werd beloond met een kaartje,
de laatste kaart kreeg iedereen van de juf,
waarna van alle kaartjes in de goede volgorde
weer een verhaal gemaakt kon worden. De juf
van de bibliotheek
sloot af met het
beantwoorden van
vragen van de
kinderen.
Veel leerlingen
wilden gelijk ‘s
middags opnieuw
zelf naar de
bibliotheek.

Kinderboekenweek thema: Gruwelijk eng!
Bij de opening van de Kinderboekenweek dit
jaar hebben 4 kinderen uit groep 8B verkleed
voorgelezen uit een spannend boek in alle
groepen. Goed gedaan Ameera, Loubna, Abdel
en Anass!
Als afsluiting hebben de groepen 1/2 naar een
poppenkastvoorstelling
gekeken.
De kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 hebben
een bouw-doorbrekende
activiteit gekozen.
Per verdieping konden de
kinderen voor een
activiteit kiezen. Er was
van alles te doen; enge
monsters kleien,
spannende boekenleggers maken, spinnen
knutselen. Ze hebben ‘gruwelijk eng’ genoten!
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Betaling ouderbijdrage en schoolreisje
Enige tijd geleden heeft u een brief
ontvangen waarin wordt gevraagd de
ouderbijdrage en de kosten van het
schoolreisje uiterlijk op 15 oktober te
betalen.
We vinden het erg belangrijk dat kinderen
deelnemen aan de extra activiteiten en
meegaan op het schoolreisje!
Mocht het voor u lastig zijn om een groot
bedrag ineens te betalen, dan kunt u een
betalingsregeling afspreken. Dat kunt u tot 1
november doen. Op basis van de inkomsten
en afspraken, kunnen wij bepalen voor
hoeveel leerlingen we een plek kunnen
reserveren voor bijvoorbeeld het
schoolreisje.
Gezelligheid tijdens regenachtige dagen!
De knutsel van deze maand is de octopus!

Veel knutselplezier!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en

Wat heb je nodig?
 Gekleurd A4 papier
 Schaar
 Lijm
 Oogjes (of zelf maken met zwart en wit
papier)
Hoe ga je te werk?
1. Pak een A4 blaadje en vouw de punt naar de
overkant zodat er een vierkant ontstaat. Vouw
de “overgebleven” strook hier overheen.
2. Knip de strook eraf;
3. Knip deze vervolgens in vier gelijke stroken;
4. Vouw de hoekjes van de stroken om
5. Je pakt iets met een ronde vorm (kopje of
beker), zet deze op het vierkant en trekt deze
om met een potlood
6. Plak wat lijm op de getekende cirkel. Plak de
omgevouwen hoekjes van de stroken op de
lijmstrook.
7. Plak nu de ogen en de mond op het “hoofd”
en knip rondom in voor de tentakels.
8. Vervolgens vouw / krul je de tentakels om

interessante speltips ontvangen? Like ons dan op
www.facebook.com/kindenmotoriek
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BOOT, schoolwerkondersteuning
Voorgaande jaren hebben leerlingen afkomstig
van De Timotheusschool deelgenomen aan
Schoolwerkondersteuning. Een project van
BOOT waarbinnen studenten van de Hogeschool
van Amsterdam kinderen ondersteunen bij
spelenderwijs leren en zich richten op het
vergroten van de ouderbetrokkenheid.
In de week van 6 november start BOOT weer. Er
zijn nog een aantal plekken in Slotermeer
beschikbaar. U kunt uw kind (groep 3 t/m 6)
aanmelden door:
- van maandag tot donderdag langs te
komen op locatie (Bernard Loderstraat
39/41), of;
- te bellen (020-4113261), of;
- een mail te sturen (swo@hva.nl).
Deelname kost €10 voor een schooljaar, wat
ongeveer 25 ondersteuningsmomenten van 2
uur betekent.
Herfstvakantie
Vandaag om 14.15 uur start de herfstvakantie
en wat ga je doen in zo’n schoolvrije week?
Een dag erop uit is natuurlijk altijd gezellig, maar
kan ook heel kostbaar zijn. Gelukkig zijn er
manieren om goedkoper erop uit te kunnen
trekken.
De acties van kruidvat, blokker, ah en hema kent
u misschien al wel, op onderstaande websites
staan ideeën en acties voor een leuk en niet te
duur dagje uit:
Goedkoop-treinkaartje.nl

Tijdens de andere lessen is er gebruik gemaakt
van vele materialen.
De kinderen hebben bij de afsluiting iets over
hun bouwsels verteld aan de ouders.
De stad is weer afgebroken en het werk is mee
naar huis.
Een uitvergrote foto van het kleiproject hangt
op een kastdeur.

Goedkoop-treinkaartje.nl/Spoordeel

Belangrijke data
De workshop BOUWEN op de
Timotheusschool.
Marijke en Bien hebben met plezier gewerkt
met deze groep kinderen.
Het was leuk om te zien dat ze geconcentreerd
en creatief met het bouwen bezig konden zijn.
De eerste les hebben we alleen met klei
gewerkt, een spannend landschap met grappige
bouwwerken.

23 t/m 29 oktober
29 oktober
17 november
28 november
5 december
21 december
25 december t/m 7 januari

Herfstvakantie
Wintertijd gaat in
Studiedag
voorlichtingsavond
groep 8
Sinterklaasviering
Kerstmaaltijd
Kerstvakantie

Wij maken deel uit van Stichting AMOS

