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Nieuws uit het team
Juf Marjan,
Juf Marjan heeft een
gezonde baby gekregen.
Zijn naam is Julian. Juf
Marjan en Roeland zijn erg
gelukkig met de geboorte
van hun zoon. Een paar
dagen later is de
schoonmoeder van juf
Marjan overleden. Ze was
een trotse oma die
gelukkig nog de foto’s van
Julian heeft gezien. Intens
geluk en groot verdriet in
één week voor het gezin.
Juf Marjan is dinsdag even
op school geweest. Over enige tijd kunnen we allemaal de baby
bewonderen.
Vrijwilliger,
Vluchtelingenwerk NoordNederland heeft ons in contact
gebracht met een vrijwilliger. Zijn
naam is Rami. Rami woont sinds
enige tijd in Schoonoord. Hij heeft
gewoond in Libië en is gevlucht. Hij
wil graag als dank wat terug doen
voor de maatschappij. Om die
reden is Rami zo nu en dan bij ons
aan het werk.
PBS
Vorig schooljaar zijn we begonnen
met PBS, Positive Behavior
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Support. U als ouders bent hierover ingelicht op een
ouderavond. Toen hebt u in de school
de posters kunnen zien, waarop staat wat wij in de
verschillende ruimtes in de school van de kinderen
verwachten. Kinderen hoeven dit nooit zomaar te weten.
We gaan het gewenste gedrag oefenen in de klas. Juf
doet het voor en samen oefenen we het verder
in. Afgelopen week is onze begeleidster voor de invoering
van PBS op school geweest om met ons te kijken naar de
volgende stap. De komende tijd gaan we namelijk met de
kinderen praten over en werken aan de situatie in de
klas. Natuurlijk zijn er al veel regels waar de meeste
kinderen zich prima aan houden. Voor de duidelijkheid
gaan we in de komende weken posters maken en laten
zien en oefenen van wat we van de kinderen in bepaalde
klassensituaties verwachten. Zo kunnen we PBS in de hele school en
daarbuiten zien. Leerkrachten gaven eerder al aan dat ze het verschil duidelijk merkten in hoe de
kinderen omgaan met de regels. Hopelijk gaat dit nu ook gelden voor de situatie in de klas. Met
elkaar zetten we de volgende stap. In het nieuwe jaar gaat juf Tineke ook nog een cursus volgen
over PBS, zodat we in het team steeds meer kennis en ervaring krijgen over PBS. Ook daarover
zullen we u weer informeren. Het is namelijk belangrijk dat u als ouders ook goed op de hoogte
blijft van PBS. Op deze manier proberen we voor de kinderen een veilige omgeving te maken,
waarin ze hun talenten en capaciteiten optimaal kunnen laten zien.
Techniekonderwijs
We hebben van Betapunt Noord een subsidie ontvangen van € 1000,00.
Deze subsidie gaan we besteden aan materialen voor de technieklessen.
Sinterklaas in het land
Afgelopen zaterdag is de Sint in ons land aangekomen. Vrijdag 4
december bezoekt de Goed Heiligman onze school. Om 8.45 zal de Sint
met zijn pieten arriveren. De sinterklaascommissie is al druk bezig met de
voorbereidingen. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
Nieuws uit de groepen
Groep 1, 3 en 4.
Gisteren was het wel even schrikken in
school. Een grote puinhoop in de klas en hal.
Rommelpiet was in de klas geweest. Hij heeft
een klein cadeautje gebracht, maar ook alles
overhoop gehaald. Gelukkig hebben de
kinderen alles weer keurig opgeruimd.
Groep 1: het thema is natuurlijk Sinterklaas.
Wij gaan leuke dingen knutselen, spelen over
Sinterklaas in de poppenhoek, een
schoorsteen bouwen in de bouwhoek.
Taal: zinnen en woorden, rijmen en heel veel
voorlezen.
Rekenen: begrip drijven en zinken, cijfer 4,
tellen en eerlijk delen (evenveel, meer,
minder)
Groep 3: Volgende week beginnen wij met
kern 5. De kinderen krijgen dan weer woordjes mee om te oefenen.
Rekenen ronden wij de komende weken blok 3 af. We leren klok kijken, hele uren. Splitsen en
optellen en aftrekken t/m 10.
Groep 4: Volgende week krijgt u nieuwe dictee woorden per mail. Het thema voor taal is lekker
spelen.
Rekenen: de laatste lessen van blok 3. Volgende week toets.
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Graag wil ik alle ouders bedanken voor de fijne gesprekken, fijn dat we op deze manier de
vooruitgang van de kinderen kunnen bespreken.
Groep 5 en 6
Fijn dat we met alle ouders de resultaten en het welbevinden van de kinderen hebben besproken,
bedankt voor jullie komst.
Deze week hebben we de laatste lessen van blok 3 van rekenen. Volgende week gaan we
herhalen wat we nog moeilijk vinden en aansluitend doen we de toets.
Ook hebben de kinderen een brief meegekregen over het Sinterklaasfeest. Dit jaar gaan we
lootjes trekken wat voor deze klas nieuw is. We hebben een verlanglijstje gemaakt en dit op
school overgeschreven. We maken allemaal een surprise en een gedicht. Als er vragen zijn, dan
hoor ik het graag.
Groep 7 en 8
Onze school doet dit jaar mee aan de Nationale
Voorleeswedstrijd 2015-2016. Sippora, Esmee Enting en
Zuzanna gaan strijden om schoolkampioen lezen te worden.
Uiteraard worden ze beoordeeld door een vakkundige jury.
We hebben meneer Thiele bereid gevonden om daarin plaats
te nemen. Ook zitten meester Herman, 2 kinderen uit groep
7/8 en ik in de jury. De winnares gaat dan in de volgende
ronde strijden tegen winnaars/winnaressen van andere
scholen in de regio en kan wellicht in de provinciale finale
komen. Op 25 mei 2016 wordt tijdens een zinderende
landelijke finale De Nationale voorleeskampioen gekozen. We
wensen de meiden veel succes!
We hebben deze week ook lootjes getrokken voor het
sinterklaasfeest wat we houden op vrijdag 4 december. De
kinderen moeten allemaal cadeautjes kopen ter waarde van
samen 7,50 euro en een surprise maken met daarbij een
gedicht. De surprises mogen vanaf donderdag 3 december
meegenomen worden naar school!
Deze week krijgt u op de mail de nieuwe planning van blok 4
voor spelling. Volgende week beginnen we met dit nieuwe
blok. Ook ronden we deze week blok 3 af voor taal en
volgende week hebben we rekentoetsen van blok 3.
Verder wil ik alle ouders bedanken voor de fijne gesprekken die we hebben gehad.

Dit zijn de winnaars van de lampionnenkeuring
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