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Nieuw speelhuisje met glijbaan op het kleuterplein
Al langere tijd is juf Carola bezig met het herinrichten van onze speelplaats tot een zogenaamd “groen speelplein”. Een kleine twee jaar geleden heeft zij met de leerlingen een gewenste
speelplaats ontworpen. Inmiddels is een groot deel van het gewenste speelgoed geplaatst. De opbouw van de speelplaats
vindt in fases plaats, daar we als school steeds afhankelijk zijn
van sponsors en giften. Ook zijn er dit jaar 2 nieuwe bomen op
het plein geplaatst. In de herfstvakantie
gaat een nieuwe wens van de kinderen in
vervulling. De gemeente Den Haag sponsort
een nieuw speelhuisje op het plein van de
kleuters. Ook de valgrond, in de vorm van
kunstgras wordt door de gemeente Den Haag betaald. Wij zijn er natuurlijk heel blij mee en danken de gemeente Den Haag heel hartelijk voor
hun gulle gift. De kinderen zullen er veel speelplezier aan beleven!!
Startgesprekken op 09 oktober a.s. voor de groepen 1 t/m 7
Op woensdag 9 oktober zijn de startgesprekken. Als u zich nog niet ingeschreven heeft via
MSI, vragen wij u dat z.s.m. te doen. Denkt u er ook aan om het ouderformulier op school in
te leveren. Uiterste inleverdatum is vrijdag 4 oktober. Als u het nog niet
gedaan heeft, gelieve het op maandag 7 oktober op school in te leveren
bij de groepsleerkracht van uw kind. Voor alle kinderen moet een ouderformulier ingevuld worden. De leerlingen van de groepen 6 en 7 worden
samen met hun ouders op het gesprek verwacht. Voor de leerlingen van
groep 8 zijn de startgesprekken op woensdag 6 november a.s. Ouders en
leerlingen krijgen op dat moment direct van de leerkrachten het voorlopig schooladvies voor hun kind(eren).
Workshops eerste ronde
De eerste ronde workshops op de donderdag zit erop. Dinsdag a.s. is de laatste workshop
van de eerste cyclus van de dinsdag. De reacties van de leerlingen over de workshops zijn
zeer positief. De kinderen leren op een andere manier dan altijd maar uit boekjes met schrift
en dat bevalt veel kinderen erg goed. De workshops die deze periode aangeboden zijn, zijn
o.a. : borduren, programmeren, bruggen bouwen, project knutselen met ijsstokjes, project
gezondheid, project reptielen, project chemisch onderzoek, ridders en kastelen, elektriciteit, energie en duurzaamheid, fotografie en kunst, drijven en zinken, plattegronden maken en project sporten. De komende vier
weken draaien de leerlingen
door naar een volgende workshop. Na 12 weken hebben
alle leerlingen alle workshops
in de betreffende bouw gevolgd.
Type-diploma blindtypen halen in groep 8
In groep 8 zijn alle leerlingen sinds twee weken gestart met het oefenen voor het halen van
hun diploma blind typen. Snel en vaardig met tien vingers blind typen is een vaardigheid die
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heel veel winst oplevert wanneer je op de middelbare school zit. Iedere vrijdagochtend om
half negen komt juf Ingrid, de moeder van Jarl uit groep 7, om de leerlingen type-les te geven. Wekelijks moet er wel minimaal drie maal tien minuten thuis geoefend worden. Blind
typen leer je niet zomaar, daar moet je voor oefenen. Leerlingen
die structureel drie maal 10 minuten per week oefenen, behalen
het diploma zonder enige inspanning. Moeilijker wordt het, wanneer leerlingen niet structureel wekelijks oefenen. Daarom vragen we u ouders om er oog op te houden en mogelijk zorg voor
te dragen dat het ‘huiswerk’ voor typen wekelijks en structureel
gebeurt. U zult zien dat uw zoon/dochter dan, zonder enig probleem het typediploma behaalt.
Vrijwillige ouderbijdrage
Komende week zult u per MSI de brief voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor
het schooljaar 2019-2020 ontvangen. De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar wederom
vastgesteld op 60 euro per leerling. Bij dit bedrag is voor de groepen 1 t/m 7 het schoolreisje
in juni 2020 inbegrepen. Ook is inbegrepen het bezoek dat de leerlingen van groep 8 jaarlijks
aan het Anne Frankhuis in Amsterdam brengen. Wanneer uw zoon/
dochter beschikt over een Ooievaarspas, kunt u die op school bij juf Belinda laten scannen. Van de gemeente Den Haag krijgen wij daarmee
50 euro voor uw kind. Dit bedrag storten wij door naar de ouderbijdrage, waardoor er voor u nog slechts 10 euro te betalen is. De ouderbijdrage moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL 11 INGB
0000157156 tnv OBS Ypenburg o.v.v. ouderbijdrage 2019-2020 en de
na(a)m(en) van uw kind(eren).
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van de Kinderboekenweek is “reis mee”. De kleuters en peuters gaan in het kader van de Kinderboekenweek de komende week bij elkaar op visite. Op maandag 7 oktober komen de peuters op
bezoek in groep paars van juf Marjolijn en op dinsdag gaan de kleuters van juf Marjolijn op
bezoek bij de peuters. Op donderdag 10 oktober komen de peuters op bezoek in groep
blauw van juf Anneke en
op vrijdag 11 oktober
gaat groep blauw van juf
Anneke op bezoek bij de
peuters.
Zwerfboekenkast
Op school staat een zwerfboekenkast. In het kader van de Kinderboekenweek zijn hier weer een heleboel nieuwe (voor)leesboeken bij gekomen.
Boeken zijn kostbaar. Om iedereen de kans te geven om te kunnen lezen
en/of voorlezen, mogen uit deze boekenkast gratis boeken geleend worden.
Vraagt u er juf Erna of juf Belinda naar en maak er gebruik van.
Het team van OBS Ypenburg wenst u een fijn weekend toe!!

