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15 oktober 2015

belangrijke data voor de komende periode
maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
herfstvakantie
maandag 26 oktober
studiedag
maandag 26 oktober
kinderen vrij
dinsdag 27 oktober
fietsenkeuring
donderdag 29 oktober
oud papier
donderdag 5 november
uitgifte Info nummer 6
zaterdag 7 november
klussenmorgen

groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 1 t/m 8
Ouders/verzorgers

Nieuws uit het team
Studiedag 26 oktober
Op deze dag zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten gaan flink aan de slag.
’s morgens worden we door twee medewerkers van Betapunt Noord voorgelicht
over de mogelijkheden van techniekonderwijs op onze school. We krijgen
informatie over de techniekkar.
’s Middags vinden er besprekingen plaats met onze i-ber over de zorg op onze
school.
Nieuwe leerling
Isa Bremer wordt op 14 november 4 jaar. De komende weken mag Isa al dagdelen meedraaien op
onze school. Deze week is ze gestart. Ze vindt het gezellig op school. We wensen haar een fijne
tijd toe.
Doekoemateriaal is binnen
Na maanden wachten is het spelmateriaal binnen. Er wordt al volop meegespeeld. In plaats van
voetballen wordt er deze week op het grasveld veel gehockeyd. Ouders bedankt voor uw
medewerking aan de actie.
Naar de turnhal voor de gymles
We zijn de bus bijna al weer vergeten. Met frisse
moed gaan we nu begeleid door drie volwassenen
fietsend naar de turnhal. We fietsen in drie groepjes.
Dit zorgt voor meer veiligheid. We willen onze
vrijwilligers bedanken die mee fietsen of mee rijden.

Fietsenkeuring
Op dinsdag 27 oktober om 8.30 uur is er
voor de kinderen van groep 3 t/m 8 de
jaarlijkse fietsenkeuring op school. Samen
met Veilig verkeer Nederland werken we op
deze manier aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid van de fietsers. Wilt u
zeker weten dat uw kind op een veilige fiets
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rijdt, dan zult u regelmatig de fiets, samen met uw kind, moeten controleren. Het is ook leerzaam
voor uw kind en zij zullen hierdoor ook zelf eerder kleine gebreken opmerken. U zorgt (samen)
voor snelle reparatie.
Kinderboekenweek
Raar, maar waar!
U heeft het vast meegekregen, de Kinderboekenweek is van start gegaan. Het thema dit jaar is
“Raar maar waar”, waarbij techniek, natuur en wetenschap in het zonnetje worden gezet. We
lezen veel natuurlijk: over uitvindingen, rare zaken die tóch uitgelegd kunnen worden (of juist
niet.. spannend!) en zijn in onze klassen op verschillende manieren met dit thema bezig. Lees
vooral bij de verschillende groepen wat we er allemaal mee uitspoken! In elke klas zijn proefjes
uitgevoerd. De familie Langelaar heeft gastlessen verzorgd op onze school. We weten nu ook hoe
we een raket moeten maken.

Nieuws uit de groepen
Groep 1, 3 en 4
Maandag mochten wij een nieuwe leerling in de klas begroeten, Isa Bremer.Isa, welkom in onze
school, wij hopen dat je het leuk vindt bij ons.
Kinderboekenweek: het is dit jaar een heel leuk onderwerp, raar maar waar.
De opening hebben we gedaan met een spel: ren je rot. Er werden stellingen voorgelezen en de
kinderen gingen naar het groene (waar) of rode vlak (niet waar).
De volgende dag hebben wij proefjes gedaan: een plastic vuilniszak opblazen met een fohn.
Wat gebeurt er? Azijn in een plastic flesje, bakpoeder in een ballon. Ballon op de fles, bakpoeder
in het azijn. Wat gebeurt er?
Er werd veel voorgelezen, o.a. het verhaal van Robby Robot. Naar aanleiding van het boekje
hebben wij een robot gemaakt, getekend, een kar gemaakt die kan rijden.
Gisteren kwam de fam. Langelaar op school om proefjes met ons te doen.
Wij hebben een proefje gedaan met rode koolsap. Rode koolsap kan
veranderen van kleur als je het zuurder maakt.
Het tweede proefje was: chromatografie: scheiden van kleuren op
papier. Zet op papier punten met stiften, papier zetten in een bakje
met water of azijn. Wat gebeurt er?
Na de herfstvakantie beginnen wij met het maken van lampionnen.
Groep 3, 4 en 5 met juf Alie.
Groep 1 met juf Tamara. Welke is nog een verrassing.
Groep 1: thema: Sint-Maarten en herfst. Extra aandacht voor zinwoord, lange en korte zinnen/woorden.
Rekenen: tellen en meten en wegen.
Groep 3: Taal: letters: ij van ijs, z van zeep, afronding van kern 3.
Rekenen: bussommen: optellen en aftrekken t/m 10, eerlijk delen en oppervlakten vergelijken.
Groep 4: Taal: thema op school: woordenschat, dubbelwoorden met de en het en zin,
hoofdletter, punt.
Rekenen: Tafel van 5, vrijdag 30 oktober opzeggen.
Optellen en afrekken tot 100, introductie euroteken, digitaal klokkijken en spiegelen.
Groep 5 en 6
Kinderboekenweek.
Afgelopen week heeft groep 5/6 gewerkt over de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is:
“Raar, maar waar!”
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Vorige week woensdag zijn we met de hele school begonnen met het “Ren-je-rot” spel op het
plein. Hierbij moesten de kinderen kiezen of de feiten “Raar, maar waar” of niet waar waren. Een
voorbeeld van zo’n vraag was: kun je een papier meer dan 7x dubbel vouwen? Probeer het thuis
maar eens uit!
In de klas hebben we boeken gelezen over uitvindingen, de grootste machines ter wereld, waarom
paarden manen hebben etc.
Ook hebben we zelf een uitvinding bedacht, getekend en er een verhaal over geschreven.
Afgelopen woensdag hebben we met de hele school proefjes gedaan. Voor de pauze was groep
6/7/8 aan de beurt en na de pauze de groepen 1 t/m 5. We hebben een raket gemaakt die echt
de lucht in kon, we hebben gezien dat een viltstift uit meerdere kleuren bestaat, en we hebben
gewerkt met rode kool sap. Hierbij hebben we ontdekt dat rode koolsap niet altijd rood hoeft te
zijn, maar dat dat afhangt van hoe zuur het sap is.
De kinderen waren erg enthousiast. Ook kwam er nog een fotograaf van de Coevorden Courant
langs, dus wie weet staan we volgende week in de krant!
Hierbij willen we de familie Langelaar bedanken voor hun geweldige voorbereiding en inzet voor
deze ochtend. Dankzij jullie verliep alles op rolletjes. Bedankt!

Waar zijn we nog meer mee bezig?
Natuurlijk zijn we ook aan het werk geweest met de normale lessen. We hebben vorige week het
einddictee van blok 2 en de taaltoets van blok 2 gemaakt, deze week de rekentoets en ook
hadden we nog best een pittige toets over natuurzaken. Er is dus hard gewerkt!
Na de herfstvakantie starten we
met blok 3 van spelling. De
nieuwe woorden staan weer op
bloon. Er kan dus weer geoefend
worden.
Ook de tafels blijven erg
belangrijk om te oefenen. Groep
5 moet de tafel van 7 leren en
groep 6 moet de tafels van 0 tot
10 blijven herhalen.
Alvast een prettige herfstvakantie!
Juf Sonja.
Groep 7 en 8
De laatste 2 weken voor de vakantie stonden in het teken van de Kinderboekenweek met als
thema: “Raar maar waar!”. We hebben hele leuke dingen gedaan: gezongen, geknutseld, gewerkt
uit werkboekjes en uiteraard hebben we proefjes gedaan! Vanmiddag hebben de kinderen
onderzocht hoe je kan voorkomen dat fruit snel bruin wordt. Ze hebben een banaan in 4 stukken
verdeeld en elk stukje geprakt. Over het eerste stukje hebben ze met een pipet water gedruppeld;
over het tweede stukje hebben ze citroensap gedaan; ze hebben suiker gestrooid over het derde
stukje en het vierde stukje hebben ze gelaten zoals het was. Ze hebben 20 minuten gewacht en
gekeken naar wat er gebeurde… We hebben tenslotte nog naar een filmpje van een onderzoeker
gekeken die vertelde hoe het komt dat een banaan minder snel bruin wordt doordat er citroensap
op zit. Erg leuk en leerzaam!
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Na de vakantie beginnen we met een nieuw blok van taal, rekenen en spelling. Met taal werkt
groep 8 over ‘het Voortgezet Onderwijs’ en groep 7 over ‘Schoolwerk’.
Met rekenen komt er dit blok in groep 7 veel breuken aan de orde. Breuken optellen, aftrekken,
gelijknamig maken. Ook gaan ze dit blok grote getallen onder elkaar vermenigvuldigen.
Als uw kind breuken lastig vindt, dan kunt u dit thuis ook extra oefenen op Ambrasoft (computer).
Groep 8 gaat dit blok breuken vermenigvuldigen en delen, werken met percentages en grafieken
aflezen. Ook gaan ze puntcoördinaten aflezen en tekenen binnen een assenstelsel.
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

Klussenzaterdagen schooljaar 2015 – 2016
e

2e klussenzaterdag
3e klussenzaterdag
9 april 2016
4 juni 2016
Contactpersoon: Eelco
Contactpersoon: Miriam
Nijboer
Langelaar
 372755
 221281
Ouders van :
Ouders van:
Ouders van :
Esmee en Lars Enting
Jonas en Audrey Langelaar Bram Nijboer
Quinten, Keayden, Noa-Aimee en Marieke, Mariska en
Marieke en Wiljanne
Linden Kooiker
Marcel Eising
Kloosterman
Jonnick en Jolien Meijer
Silvijn en Ditte Thiele
Babette en Feline Zwiers
Martijn Tancius
Ryan Kootstra
Jarno Wilms
Rosalie Zwiers
Rick en Sander Bos
Marit en Féline Vedelaar
Sippora en Kenan Vos
Pim van der Meulen
Dani Platenkamp
Onderling ruilen is prima, stel daarvan de contactpersoon even op de hoogte.
1 klussenzaterdag
7 november 2015
Contactpersoon: Rogier Vedelaar
 223606/06-2207 3089

DOPPENDOOS

Naast de brievenbus

SAMEN SPAREN VOOR DE OPLEIDING VAN EEN K.N.G.F
GELEIDEHOND.
DE KIEL VERZAMELT ALLE SOORTEN DOPJES, GROOT,
KLEIN, DIK, DUN, ZWART OF WIT, VAN WASMIDDELTOT PINDAKAASPOT, ALLEMAAL ROND,
VAN MELKPAK OF DRINKKARTON, PIMPELPAARS OF
OKERGEEL, JA GEWIS,
ALS HET MAAR EEN DOP VAN KUNSTSTOF IS.
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