INFO 6
8 november 2013

zaterdag 9 november
maandag 11 november
maandag 18 november
dinsdag 26 november
donderdag 28 november

belangrijke data voor de komende periode
klussenochtend
ouders/verzorgers
sint maarten
groep 1 t/m 8
contactavond
ouders/verzorgers
pietengym in de gymzaal
groep 1 t/m 8
oud papier

Nieuws uit het team
Een veilige school
In de pauze spelen de leerlingen op het plein en op het grasveld. Velen voetballen en anderen
vermaken zich op het plein. De leerlingenraad gaf aan dat bij het voetballen veel overtredingen
worden gemaakt. Ook bij de tikspelletjes gaat het er soms wild aan toe. Op de studiemiddag
hebben de leerkrachten nagedacht over deze zaken. Hoe kunnen we het spelen nog plezieriger
maken? We hebben de volgende afspraken gemaakt en besproken met de leerlingen:

Alle meesters en juffen houden in de grote pauze toezicht

De kinderen krijgen meer speelmaterialen om mee te spelen

De kinderen ontvangen een groene kaart, wanneer ze netjes in de rij staan. Vijf groene
kaarten is een beloning voor de groep

De leerlingen van de midden- en bovenbouw ontvangen een brief met extra informatie.
Contactavond/middag
U ontving gisteren een uitnodiging voor de contactavond. Deze
contactmiddag/avond wordt gehouden op maandag 18
november. Het is een goede zaak om met elkaar van gedachten
wisselen over de vorderingen van uw kind. Graag maandag de
antwoordstrookjes inleveren, zodat we een rooster kunnen
maken.
Klussenmorgen
Morgen is er weer de traditionele klussenmorgen. Gisteren
heeft u een brief van de schoolkring over dit onderwerp
ontvangen.
Kerstviering
Dit jaar gaan we een kerstwandeling organiseren door het dorp De Kiel. Op verschillende plaatsen
zal ons het kerstverhaal verteld worden. We zijn nog op zoek naar lokaties. Ouders en kinderen
worden van harte uitgenodigd voor deze prachtige wandeling.
Ouders bedankt
Ouders hebben de Doekoe muntjes voor onze school
gespaard. Deze actie van de COOP heeft meer dan 200
euro opgeleverd. In overleg met de leerlingenraad zal
bepaald worden hoe het geld besteed wordt. Ouders
hartelijk dank voor bereidwilligheid om deze actie te
ondersteunen.
Werken aan wat werkt
“Aan afspraken houden”
De komende weken gaan we de
kinderen die zich aan afspraken
kunnen houden extra in het zonnetje zetten. Op school hebben we natuurlijk
een aantal regels en afspraken, en die heeft u thuis ook!! “John, ik merk
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dat je meteen als de bel gaat in de rij komt staan, dat vind ik heel fijn!” Thuis kunt u uw kind ook
complimenteren, als het zich aan de gemaakt afspraken houdt. “ Je bent nu al de hele week op
tijd thuis voor het eten, dat vind ik zo knap van je! Goed gedaan”, “ Ik merk, dat je ’s morgens
eerst het konijn eten geeft voor je zelf gaat eten zoals we hebben afgesproken, ik ben trots op
je!”
Geld voor Tejas
In de maand september hebben we €28,93 gespaard en in oktober €19,24. We
kregen onlangs een brief van Tejas en deze hebben we in de klas besproken. Ook
hebben de kinderen van groep 7 en 8 een brief terug gestuurd naar Tejas. Dit
hebben ze gedaan tijdens de Engelse les omdat de brief die we kregen ook in het
Engels geschreven was.
Lampionoptocht
Maandag wordt er op school een optocht gehouden met onze lampionnen. De leerlingen hebben
de prachtige lampionnen op school gemaakt.
Gymles in de sporthal
Na de herfstvakantie gaan we ook weer op maandag met de bus naar de gymzaal. Dat betekent
dat de gymkleren op maandag ook weer mee moeten en de meiden ook graag goed denken aan
een elastiekje.
Nieuws uit de groepen
26 november hebben we pietengym in de gymzaal met alle kinderen. 3
december gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 naar het klooster van
Sinterklaas. We worden daar om 13.30 verwacht dus we eten gezamenlijk
op school. We hopen om 15.15 weer terug op school te zijn.
Groep 1 en 2
De lampions zijn af, ze zijn erg mooi geworden. Wij zijn druk aan het
oefenen om de liedjes te leren. Volgende week werken wij nog over de
herfst en dan natuurlijk over de grote kindervriend, Sinterklaas. In deze
periode besteden wij extra aandacht aan rijmen, getalbegrip, meer, minder
en evenveel. Het lijkt mij leuk om een knutselmorgen te organiseren, samen
met de moeder, vader, oma of opa, enz. een Sinterklaas te maken. Dit is woensdag 27 november
om 11.00 uur.
Groep 3, 4 en 5
Allereerst super bedankt voor de vele hulp tijdens het maken van de lampionnen. De resultaten
zijn erg mooi geworden. Groep 3 is nu bezig met kern 4 en leren we huis, weg, bos, tak en hut.
We kennen al veel woorden en kunnen die lezen maar ook schrijven. Deze week hebben we zelfs
woorden als broek, stip en trek geschreven. Ik merk dat er thuis veel gelezen wordt met de
kinderen, mijn complimenten. Groep 4 heeft de tafel van 2 en 10 gehad, ze krijgen vandaag de
tafel van 5 me naar huis. Het is belangrijk dat u de tafels met de kinderen blijft oefenen, vooral
doorelkaar. In school maken wij er een spelletje van, juf gooit een bal naar een ll. en zegt 6x4=,
De ll. gooit de bal terug en geeft het antwoord. Klokkijken: 08.00 uur en 20.00 uur, voor kinderen
nog erg lastig. Ze doen wel heel goed hun best. Groep 5 heeft nu alle tafels gehad. Dit betekent
dat het tafeldiploma gehaald kan worden. De kinderen moeten hierbij alle tafelsommen door
elkaar op kunnen zeggen (in tempo). Ook moeten ze een keersom weten als ik bijvoorbeeld ‘24’
zeg. Jongens en meiden succes!
Groep 6, 7 en 8
We waren al weer bijna vergeten dat we ook nog meegedaan hebben aan
de kinderpostzegelactie een aantal weken geleden. Deze week hebben de
kinderen al hun verkochte producten meegekregen om te bezorgen.
Iedereen nogmaals bedankt voor jullie geweldige inzet!
Na drie weken hard werken aan onze lampionnen zijn ze nu allemaal
gereed voor de grote dag! Wil iedereen er aan denken om maandag
zijn lampionstokje (voorzien van naam) mee te nemen? Zonder
stokje kun je niet meedoen aan de optocht.
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