INFO 6
7 november 2014

zaterdag 8 november
dinsdag 11 november
dinsdag 18 november
vrijdag 21 november
donderdag 27 november

belangrijke data voor de komende periode
klussenmorgen
ouders/verzorgers
Sint Maarten
groep 1 t/m 8
contactavond
ouders/verzorgers
uitgifte Info nummer 7
groep 1 t/m 8
oud papier

Nieuws uit het team
PBS
Dit schooljaar besteden we twee studiedagen aan PBS. De eerste studiedag is op maandag 8
december. De tweede studiedag is op woensdag 25 maart. Wilt u dit noteren in de jaarkalender?
Infoavond ouders groep 8
Donderdagmiddag 30 oktober hebben de leerlingen een uitnodiging ontvangen voor de
voorlichtingsavond voor VO op CBS De Schutse.
Contactavond/middag
U ontvangt vandaag een uitnodiging voor de contactavond.
Deze contactmiddag/avond wordt gehouden op dinsdag 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
Morgenvroeg gaan we flink aan de slag om het schoolplein
en het gebouw een schoonmaakbeurt te geven. De ramen
worden weer gewassen, het dak wordt bladervrij gemaakt.
Verder is het de bedoeling om het schoolplein aan de
straatzijde op te knappen.
NCSST-toets
Maandag 17 november gaan de leerlingen van groep 4 en 6 de NSCCT-toets maken. De ouders
van de leerlingen krijgen volgende week een informatiebrief mee over de toets.
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 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 gemaakte 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!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 2 en 3
i.v.m. ziekte van juf Jeannet is er geen groepsnieuws.
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Nieuws uit groep 4 en 5
Met taal werken we in beide groepen over mode. In groep 4
hebben we het over de verschillende materialen zoals linnen,
zijde, nylon en wol. In groep 5 hebben we het vooral over
reclames. Reclames zijn vaak overdreven geschreven om
klanten te trekken. Soms zegt de reclame iets over de prijs of
kwaliteit.
Groep 4 kent de tafels van 1-2-5 en 10. Groep 5 heeft de tafel
van 9 meegekregen om thuis te oefenen.
Ik wil alle moeders en een oma bedanken voor de hulp bij het
maken van de lampionnen!

Nieuws uit groep 6/7/8,
Afgelopen woensdag zijn de kinderpostzegels meegegaan naar huis. Wat heeft iedereen internet
goed zijn best gedaan om zegels te verkopen! Op woensdag 29 oktober zijn wij naar de
bibliotheek geweest! We hebben daar een korte cursus gekregen over hoe we het best iets op

kunnen zoeken. De ene keer kun je beter een boek gebruiken terwijl je de andere keer beter iets
op kunt zoeken. Het was een leuke en informatieve ochtend! De kinderen werden zelf ook goed
aan het werk gezet zoals je hierboven kunt zien. Binnenkort ( vrijdag 21 november) staat ons een
nieuwe excursie te wachten. We gaan dan naar het gevangenis museum in Veenhuizen. De bus
vertrekt om 8:50 uur, dus iedereen moet op tijd op school zijn!!! We komen pas terug om 12:40
uur dus de kinderen moeten eten en drinken meenemen voor zowel de pauze als tussen de
middag. We eten dan samen een broodje op school en gaan dan verder met het
middagprogramma.

1e klussenzaterdag
8 november 2014
Contactpersoon: Barbara Enting
 382453
Ouders van :
Esmee en Lars Enting
Quinten, Keayden, Noa-Aimee en Linden Kooiker
Jonnick en Jolien Meijer
Martijn Tancius
Gerrit Vos
Ryan Kootstra
Dani Platenkamp
Sippora en Kenan Vos
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