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dinsdag 26 november
donderdag 28 november
donderdag 5 december

belangrijke data voor de komende periode
pietengym in de gymzaal
groep 1 t/m 8
oud papier
sinterklaasfeest
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De klussenmorgen
Een week geleden lag het dak nog vol met bladeren van de bomen. Het vele blad zorgde voor
wateroverlast in het gebouw. Zaterdag is de gehele buitenkant van het schoolgebouw gereinigd
door ouders van onze school. Al het blad is verwijderd van het dak en uit de goot. We willen de
ouders heel hartelijk danken voor hun hulp. De school en het plein zien er weer fris en schoon uit.
Spelen op het plein
We mogen best trots zijn op onze leerlingen.
Sinds vier weken ziet het schoolplein tijdens de
pauze er anders uit. Op het plein zijn de meisjes
aan het touwtje springen. In de zandbak wordt
met omgekeerde kruiwagens het zand
geëgaliseerd. De leerlingen van groep 3 maken
een springbaan op het plein. Op
donderdag doen enkele kinderen
met de meester een spel.
Natuurlijk wordt nog steeds het
veld gebruikt voor het
voetballen. Wanneer de bel gaat
rennen de kinderen naar de
ingang om een keurige rij te
maken waar punten mee
verdiend kunnen worden. Lars merkte op: ”Het is nu veel leuker op het plein.”
Het tien-minuten gesprek
Het waren goede gesprekken die we met de ouders hebben gevoerd. We willen u
hartelijk bedanken voor uw belangstelling. U bent weer op de hoogte van de
vorderingen van uw kind Begin februari zijn de volgende tien-minuten
gesprekken.
Sinterklaas in het land
Afgelopen zaterdag is de Sint in ons land aangekomen. Donderdag 5 december bezoekt de Goed
Heiligman onze school. De sinterklaascommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. De
schooltijden zijn op deze dag niet gewijzigd.
Kerstwandeling
Dit jaar dus geen viering in een gebouw maar een kerstwandeling. Al veel ouders hebben hun
medewerking toegezegd. De wandeling begint om 18.30 uur. In de maand december ontvangt u
een uitnodiging voor de wandeling.
Werken aan wat werkt
“ 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
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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!!”
Schoolactie
Om de kas te spekken hebben wij ook dit jaar een actie. Vandaag krijgen de kinderen 3 setjes van
2 waxinelichtjes/kaarsenstanders mee om te verkopen. Een setje kost 3 euro. U hoort het een
beetje laat, omdat wij eerst de actie voor Kerst gepland hadden. Maar omdat het misschien ook
een leuk cadeautje voor 5 december is, krijgen de kinderen het vandaag al mee. Wij hopen dat
alles verkocht wordt. In de bijgesloten brief leest u alles over de actie.
Veel succes met de verkoop.
De activiteiten commissie.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Eerst wil ik alle ouders bedanken voor de fijne gesprekken, thuis of op school. Fijn dat u
belangstelling toont voor uw kind.
Wat een feest, Sinterklaas is weer in het land. Wij volgen in school het
Sinterklaasjournaal.
Denkt u aan de knutselmorgen, woensdag 27 november a.s. Als u zelf
niet kunt, oppas, oma enz. mag ook.
Dinsdag 26 november gaan wij oefenen voor het pietendiploma, met de
bus naar de sporthal en samen met de “grote kinderen” gymmen. Erg
leuk. Kleuters mogen in hun ondergoed en op blote voeten voor deze
keer.
Dinsdag 3 december gaan wij naar het klooster van Sinterklaas, samen met groep 3,4 en 5.
En donderdag komt Sint met zijn pieten bij ons in school. Wat een bofkonten zijn wij toch, zoveel
aandacht van Sinterklaas. Denkt u eraan om de kinderen eten mee te geven, wij blijven dan in
school eten.
Groep 3,4 en 5
Ik wil alle ouders bedanken voor de fijne
oudergesprekken.
Dinsdag 3 december gaan wij samen met groep
1 en 2 naar het Klooster van Sinterklaas in
Hoogeveen. Kinderen blijven dan in school eten,
graag eten mee geven. (denkt u aan geld voor
de foto die de kinderen daar kunnen laten
maken?)
Groep 3
Rekenen: Aankomende week de afronding van
blok 4 en de toets. De kinderen gaan als een
speer.
In het volgende blok
oefenen wij met de getallenlijn tot en met 40, samenvoegen van een
tiental met eenheden en pijlentaal, oefenen met pijlsommen.
Groep 4
Rekenen: wij leren deze week terug springen op de getallenlijn, met
sprongen van 10, optellen en aftrekken tot en met 100 en springen naar
een tiental.
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Wij hebben de afronding van het blok en de toets in de week erna.
Groep 4 heeft de ei en au plaat meegekregen naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen
weten dat de woorden die op deze platen staan, met au of ei geschreven worden. Andere woorden
dus met ou en ij.
De tijd van feesten vieren is aangebroken. De snoepjes van Sint- Maarten net op en we eten al
weer pepernoten in de klas. 26 november pietengym, 3 december naar het Klooster van
Sinterklaas en 5 december komt hij ook bij ons op school.
In groep 4 en 5 beginnen we volgende week aan een nieuws hoofdstuk van taal. Ook met spelling
gaan we door. Elke week oefenen we ook extra woorden aan de hand van de methode van Jose
Schraven. Dit is een methode die we naast onze methode gebruiken. Alle kinderen hebben een
categoriekaart en weten al steeds beter de categorie bij het woord te zoeken.
Groep 6,7 en 8
Sint-Maarten is nog maar net achter de rug, of de
Sint is alweer in het land. De kinderen van groep 6,7
en 8 helpen de Sint een beetje mee en hebben
inmiddels lootjes getrokken voor het
Sinterklaasfeest op 5 december. Het is voor alle
duidelijkheid de bedoeling dat er een cadeautje
wordt gekocht voor het bedrag van 7,50 euro en dit
in een surprise verpakt wordt. Daarbij nog een leuk
gedicht en dit alles mag ingeleverd worden op
school vanaf woensdag 4 december.
Met spelling zijn we deze week begonnen aan een
nieuw blok. Wilt u eraan denken om de woorden
thuis goed te oefenen? Te vaak horen we de
kinderen zeggen dat ze de woorden niet geoefend
hebben en dat is jammer. Mocht u vragen hebben
over de woorden, of is het niet duidelijk wat er
geleerd moet worden, dan kunt u gerust binnen
lopen.
De geschiedenistoets is geweest en aankomende week
gaan we beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Groep 6 en 7
gaan het hebben over de Gouden Eeuw en groep 8 gaat
werken over de wereldoorlogen.
Sinds een paar weken krijgt groep 8 huiswerk mee. Iedere
vrijdag wordt het gemaakte werk besproken en krijgen de
kinderen nieuw werk mee voor de week erop. Het
huiswerk moet worden ingeleverd vóór vrijdag, zodat het
nagekeken kan worden.
Verder wil ik alle ouders bedanken voor de fijne
gesprekken die we hebben gehad.
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