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belangrijke data voor de komende periode
woensdag 19 december 18:30 uur
kerstviering
ma 24 dec 2012 t/m vr 4 jan 2013
kerstvakantie
vrijdag 21 december
laatste Info met leerlingenwerk

groep 1 t/m 8
groep 1t/m 8
groep 1t/m 8

Nieuws uit het team
Schoolgids
In september heeft u de activiteitenkalender ontvangen. Vandaag ontvangt u de schoolgids. Alle
oudste leerlingen krijgen vanmorgen een exemplaar mee naar huis. De schoolgids heeft een
facelift ondergaan.
De lay-out is aangepast en we hebben de schoolgids verfraaid met foto‟s. We hopen dat het een
goed leesbaar informatieblad is, waarin u alle informatie over de school kan vinden.
Leerlingenraad
Op vrijdag 30 november is de leerlingenraad bijeen geweest. Het was een gezellige maar bovenal
een zinvolle bijeenkomst. Allerlei zaken over school zijn besproken. Zo hebben gesproken over het
speelveld.
De struiken rondom het veld worden erg groot.
Ook zijn er veel struiken met doorns. Kunnen
deze struiken ook gesnoeid worden ? Voor
sommige vakken zijn er te weinig boeken.
Kunnen die ook aangevuld worden?
Al deze zaken bespreken we tijdens een
teamoverleg. De uitkomsten worden weer
besproken met de leerlingenraad. De
leerlingenraad doet verslag in de groep.
Veiligheid op school
Doordat er in het begin van het schooljaar extra
kapstokjes zijn geplaatst in de gang is er minder
bewegingsruimte voor de leerlingen. Dit
veroorzaakt soms vervelende situaties. We
willen dit graag voorkomen. Daarom hebben een
paar afspraken gemaakt met de leerlingen. We brengen u graag even op de hoogte:
De leerlingen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen. [zo is er een betere
doorstroming in de gangen]
Voor schooltijd blijven de leerlingen van groep 3 t/m 8 op het schoolplein. Dus we gaan
niet voor schooltijd naar binnen. [In de gangen is geen toezicht]
Een veilige school is in het belang van een ieder.
Kerstviering
Op woensdag 19 december vieren we om 18:30 uur het kerstfeest op
school. De voorbereidingscommissie is al druk bezig. We vieren met alle
leerlingen het feest in het lokaal van groep 1/2. De ouders worden om
19:30 uur verwacht op het schoolplein. Op het schoolplein sluiten we
de viering af. De activiteitencommissie zorgt voor de aankleding van
het plein. Ook het hapje het drankje vergeten ze niet. De leerlingen
van onze school zorgen nog voor een verrassing. Het belooft een
gezellig half uurtje te worden.
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Werken aan wat werkt
Week 49 en 50
Zien hoe een ander zich voelt
Zien hoe een ander zich voelt… meestal lukt het ons wel, maar kunnen
we er dan ook wat mee? De komende weken gaan we als team extra
letten op kinderen die al laten merken dat ze zien hoe een ander zich
voelt. “Wat lief dat je met Krista naar buiten gaat, je zag dat ze zich
alleen voelde” , of: “ “Je merkte dat Diana blij was, en je danste mee
met haar, wat leuk!” Ook thuis is het fijn uw kind te complimenteren als
het merkt hoe u en uw gezinsleden zich voelen. “Wat lief dat je zachtjes
ging spelen toen je merkte dat mama hoofdpijn had” of “ Goed hoor, dat
je zei dat je ook wel binnen wilde spelen toen je wist dat Lisa nog niet
naar buiten mocht met haar griep”.
Gym
Geweldig dat bijna alle meisjes hun haar vast doen met de gym. Hopelijk zien we dat binnenkort
alle meisjes hun haar vast doen. Ook merken we dat kinderen vaak geen gymkleren bij zich
hebben en dit is toch wel een probleem. Hierdoor moeten we op de kinderen letten die meedoen
maar ook op de kinderen die aan de kant zitten.
Hopelijk wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat ze hun gymkleren meenemen.
Zending
In de maand november hebben we € 27,38 gespaard. Super!
De activiteitencommissie
Langs deze weg willen wij de activiteitencommissie bedanken voor hun geweldige inzet en hulp
tijdens de sinterklaasviering. Bedankt!!
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Als u dit leest hebben wij het Sinterklaasfeest
gevierd. Het was reuze gezellig op school. Sint
kwam in een bakfiets en er waren wel 3 pieten
bij. De cadeaus werden met gejuich ontvangen.
Nu op naar het derde feest in korte tijd, nl. het
kerstfeest.
In de klas gaan wij over kerst werken, natuurlijk
veel naar een verhaal luisteren, boekjes lezen,
luisteroefeningen, maar ook tellen, cijfers en
meer-minder-evenveel.
Het jaargetijde de winter wordt besproken en we
werken over licht en donker.
Woordjes over kerst komen aan bod.
Natuurlijk staat de geboorte van Jezus centraal
en tijdens de adventsweken werken wij hier naar toe.
Rekenen groep 5
De toets van blok 4 hebben wij al gemaakt. We leren nu voor het eerst deelsommen te maken.
De kinderen hebben al door het sommetje 20:4 familie is van het sommetje 5x4.
Groep 3,4 en 5
Het Sinterklaasfeest is al weer voorbij, hij is alweer naar Spanje. We hebben het wel erg gezellig
gehad met elkaar. Nu komt de tijd van kerst er al weer aan. We waren natuurlijk al begonnen met
advent en gaan nu druk aan de slag met het oefenen van liedjes voor de kerstviering.
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Mogen de kinderen een „groente‟ potje meenemen om er een leuk lichtje van te maken?
Groep 3 sluit deze week kern 4 af en dat gebeurt natuurlijk met een veilig en vlot afname. Weer
een minuut bij juf lezen. Wilt u hier de uitslag van weten, loop dan volgende week gerust even
binnen (graag na schooltijd). Kern 5 gaat over sprookjes waarbij we onder andere het woord
„reus‟ leren.
In groep 4 zijn we met rekenen druk bezig met de kralenketting en ook met keersommen. We
leren het verschil tussen 5x3 en 3x5. Het antwoord is wel hetzelfde maar het plaatje wat er bij
hoort is anders.
Groep 5 is met taal druk bezig met verschillende sporten. Met spelling hebben we het over
verkleinwoordjes.
Groep 6,7 en 8
Woensdag hebben we het Sinterklaasfeest in de
groep gevierd. De kinderen hadden voor elkaar
een leuke surprise gemaakt met daarbij een
gedichtje. Het was een gezellige ochtend!
De Sint en zijn pieten zijn weer uitgezwaaid en
het volgende feest kondigt zich alweer aan. In
de klas zijn we al druk aan het oefenen voor het
kerstfeest. Liederen worden gezongen en
gedichten worden geleerd. Natuurlijk zijn we ook
aan het knutselen om de sfeer nog gezelliger te
maken in de klas. Woensdag 19 december vieren
we samen met alle kinderen van de school het
kerstfeest.
Uiteraard zijn we ook nog met het dagelijkse werk bezig.
Met taal zijn we deze week begonnen aan een nieuw blok.
Groep 6 werkt over hobby‟s. Ook leren ze onderscheid maken
tussen werk en hobby. In dit blok leren ze ook hoe ze het
onderwerp uit een zin kunnen halen. Dit vinden veel kinderen
nog wel lastig. Groep 7 heeft het in dit blok over muziek. Ze
leren verschillende instrumenten kennen en weten of het een
slag-, blaas-, strijk- of elektronisch instrument is. Ook leren
ze zinnen in zinsdelen verdelen. Groep 8 werkt dit blok over
een avondje uit. Zo leren ze woorden voor filmgenres, leren
ze benamingen voor theateruitingen en namen voor
kunstenaars en hun producten. Ook leren ze in dit blok wat
een persoonlijk voornaamwoord is en kunnen ze die invullen
in een zin.
Met rekenen hebben we deze week de toets van blok 4 gemaakt en zijn we begonnen aan blok 5.
Groep 6 gaat bezig met de deelsommen en vermenigvuldigsommen. Denkt u aan het oefenen van
de tafels thuis? Ook leren ze de goede maten toe te passen in bepaalde situaties. Is een auto nou
275 meter lang of 275 centimeter? In groep 7 wordt er dit blok veel aandacht aan procenten
besteed. Van de 25 kinderen brengen er 6 folders rond. Hoeveel procent is dat? Groep 8 gaat dit
blok vermenigvuldigen met breuken, maar ook met kommagetallen. Ook leren ze bij een doosje
de juiste uitslag te vinden.
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Met geschiedenis zijn we deze week begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Groep 6 en 7 werken
over nieuwe volken als de Franken en de Christenen. Ook gaan we het hebben over Karel de
Grote. Groep 8 gaat het hebben over de Eerste Wereldoorlog, de crisistijd die daarop volgde en
Adolf Hitler die aan de macht komt.
Wilt u er verder nog aan denken om de dicteewoorden thuis goed met uw kind te oefenen? Groep
6 heeft elke dinsdag dictee en groep 7 en 8 elke woensdag.
Sinterklaas 5 december 2012

Advertentie
Besparen op kinderopvang in 2013?
Kinderdagverblijf ´t Armhoes in Sleen is sinds de zomer geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Het gaat om kleinschalige opvang in een huiselijke, warme sfeer voor maximaal 12 kinderen. Door
de voordelige tarieven en minimale urenafname kunt u besparen op uw kinderopvangkosten. We
zijn ook vaak voordeliger dan een gastouder door de bureaukosten die veelal betaald moeten
worden aan het gastouderbureau. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende
kennismaking. Alle kinderen krijgen een folder van het kinderdagverblijf mee, met speciale
kortingsbon. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kdv-armhoes.nl of 06-45286529 Anita
Westhuis.
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