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belangrijke data voor de komende periode
Donderdag 29 november
Oudpapier
Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest

Groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Leerlingenraad
We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school kunnen meedenken en meepraten
over ontwikkelingen waarbij ze direct betrokken zijn. Daarom hebben we een
leerlingenraad. Dit is een forum waarin met elkaar wordt nagedacht en gepraat over allerlei
zaken op school waarbij leerlingen betrokken worden. Doel van de leerlingenraad is;
betrokkenheid van de kinderen met de school vergroten. Meepraten en meedenken over
allerlei zaken op school, inbrengen van nieuwe ideeën voor school. Ook wordt zo de
vaardigheid discussiëren en samenwerken geoefend.
Sinterklaas op bezoek
Sinterklaas en zijn Pieten hebben beloofd dat ze woensdag 5 december bij ons in school komen. Ze arriveren
om 09.00 uur.
Na een hartelijk welkom bezoeken ze eerst de kleuters.
Daarna groep 3 en 4. Na de pauze de bovenbouw.
Als Sinterklaas en de Pieten vertrekken zullen wij ze natuurlijk uitzwaaien.
Ook mogen wij onze schoen zetten in school, van maandag op dinsdag. Kinderen mogen hooi,
wortels enz. meenemen.
Op 5 december wordt voor drinken en iets lekkers gezorgd.

Werken aan wat werkt
Week 47 en 48
Samen werken/spelen
Met Werken aan wat werkt gaan we de komende weken speciale aandacht geven aan
samen werken en samen spelen. Want daarvoor moet je al heel veel kunnen!! Goed
luisteren, een ander zijn zin geven én ook opkomen voor jezelf, taken verdelen. Valt
niet mee, en toch lukt het al vaak goed!! Ook thuis kunt u er extra alert op zijn:
“Meid, wat knap dat je met je broertje de hele afwas hebt gedaan. Goed dat jullie
van te voren bespraken wie ging afdrogen!” , “Wauw, jullie hebben een uur lang
gespeeld en gelachen, knap hoor!!
Gym
Met gym valt ons op dat veel meisjes het haar los dragen en niet in een staart hebben. Voor de veiligheid
willen wij graag dat iedereen het haar in een staart doet tijdens de gymlessen i.v.m. hulpverlenen etc.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de Kleutergroep
Het Sint-Maarten feest hebben de kleuters erg leuk gevonden. Spannend in het donker en natuurlijk lekker
veel snoep.
Nu is Sinterklaas weer in het land en dat is ook weer spannend. Wat krijg ik in de schoen en op pakjesavond?
Wij kijken in de pauze naar het Sinterklaasjournaal, speelt u het spel met het sinterklaasgeld mee? U heeft
een kopie van het geld gekregen tijdens de oudergesprekken.
Als u het niet heeft, vraag de leerkracht, natuurlijk alleen onder- en middenbouw.
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Taal: wij besteden nu extra aandacht aan rijmen, lettergrepen en zin-woord-letter.
Rekenen: meer-minder-evenveel, eerlijk delen, licht naar donker, flitsen van cijfers: 1 hand heeft altijd 5
vingers.
Dinsdag 20 november hadden wij oudergesprekken, ik vond het fijn om iedereen even te spreken.
Mochten er n.a.v. de gesprekken nog vragen zijn, kom gerust even binnen lopen.
Woensdagmorgen hebben wij cup cakejes gemaakt, samen met Brenda. De moeder van Bram en Gijs heeft
ze voor ons gebakken, bedankt daarvoor. Hierna hebben wij ze versierd met slagroom, spikkeltjes enz. Tot
slot mochten wij kiezen uit een sint- of pieten hoofd. Ze waren erg lekker.
De logopedist komt maandag 3 december enkele leerlingen van groep 2 screenen, als uw kind gescreend is,
dan krijgt u daarvan bericht hoe het is gegaan. U hoeft zelf niets te doen.
Nieuws uit de groepen 3,4 en 5.
Rekenen groep 5
Wij zijn bezig met blok 4: kleding. In dit blok leren wij hoeveel iets kost, hoeveel geld hebben
wij nodig (gepast betalen), meten en klok kijken, ook digitaal. Dit laatste kunt u met uw kind
makkelijk thuis oefenen, want dat is best lastig moeilijk. Hoe vaker het wordt herhaald, hoe
sneller uw kind het leert.
Fijn dat er zoveel ouders ook interesse hadden in het rekenen, fijne gesprekken gehad.
Mijn verjaardag is geweest en toen ik weer op school was, heb ik nog getrakteerd. De
kinderen hebben ook erg goed voor me gezongen. Ook mocht ik op de stoel staan tijdens het
zingen. Dat kon wel zeiden ze want juf was niet te dik.
Dinsdag heb ik bijna alle ouders gesproken, bedankt voor de opgaves en de fijne gesprekken.
Woensdag had ik cursus over lezen en spelling. Een zinvolle en leerzame dag. Veel dingen doen we al in de
klas maar er zijn ook dingen die we als team nog moeten bespreken om door de hele school in te voeren.
Ook hebben we bezoek gehad in de klas terwijl we er niet waren. Overal hangen hartjes…. Ik dacht dat de
kinderen ze gemaakt hadden en hadden opgehangen op woensdag toen ik er niet was maar dit bleek niet het
geval. Wie heeft dit dan wel gedaan? De kinderen dachten aan Pietje Verliefd…
In groep 3 zijn we begonnen met kern 4. We hebben deze week de woorden huis en bos geleerd. Volgende
week leren we bos en tak. Het gaat nu erg snel want rond de kerst moeten we alle letters gehad hebben.
In groep 4 zijn we druk bezig met zinnen maken. Ik eet (eet is een doewoord) wat? Een peer
Waar? Aan tafel. Dit kunnen ze al erg goed.
Ook heeft groep 4 kennis gemaakt met Waku Waku. Dat is een aap die op dit moment
alleen nog maar „10‟ kan zeggen. Als de kinderen een som vertellen waar het antwoord
10 van is, geeft hij antwoord, anders zegt hij niets.
Groep 5 leert veel over reclame met taal. Zegt de reclame iets over de kleding, de prijs of
zeggen ze het alleen om klanten te trekken.
Nieuws uit de groepen 6,7 en 8
Sinterklaas is weer in het land aangekomen. De kinderen van groep 6,7 en 8 helpen de sint een handje mee.
Zij hebben lootjes getrokken en moeten voor elkaar een cadeautje kopen. Het bedrag dat we hebben
afgesproken is €7,50. Er moet een gedicht bij zitten en een surprise. De surprise mag vanaf dinsdag 4 dec.
worden ingeleverd op school. Natuurlijk mag je hem ook woensdag meenemen. Verder even over het
gedichtje. We hebben het er in de klas ook al over gehad. Het is leuker om een persoonlijk gedicht te maken
van een paar regels, dan dat je een gedicht van internet haalt. Er zitten allemaal creatieve kinderen in de
klas, dus dat komt vast helemaal goed!
Volgende week beginnen de kinderen van groep 7 met topografie met België/Luxemburg. De kinderen van
groep 6 krijgen Friesland mee en de kinderen van groep 8 hebben een toets over West-Azië.
Met taal zijn we begonnen aan een nieuw blok. Groep 6 werkt over het uiterlijk. Groep 7 heeft het over
verschillende handicappen en groep 8 over kleding in soorten en maten.
Volgende week is het toets dictee van het blok. De afgelopen 3 dictees worden weer opnieuw getoetst. Wilt u
er thuis ook nog even aandacht aan besteden?
Alle ouders bedankt voor de fijne gesprekken tijdens de ouderavond.
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