Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 20 november
vrijdag 20 november
maandag 30 november
vrijdag 4 december
vrijdag 4 december

groep 1 t/m 4 vrij
laatste dag schoenendoosactie
weekopening juf Ina
sinterklaasfeest (’s middags vrij)
uitgifte Opsteker nummer 8

groep
groep
groep
groep
groep

1
1
1
1
1

t/m 4
t/m 8
en 2
t/m 8
t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €20,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Onderwijsvernieuwingen
In vorige Opstekers hebben we al iets verteld over techniek en het leesverbetertraject. Naast
deze twee vernieuwingen gaan we ons ook intensief bezig houden met Coöperatieve werkvomen
Verschillende collega’s van onze school hebben de cursus coöperatieve werkvormen gevolgd, of
volgen deze dit schooljaar. Als school hebben we besloten om hiermee aan het werk te gaan.
We gaan hiervoor de werkvorm van de maand introduceren. In alle groepen wordt een maand
lang deze werkvorm geoefend, en na een maand volgt er een nieuwe vorm.
Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen
waarbij kinderen in groepjes (kort) aan het
werk zijn. Deze manier van werken is
gericht op actief delen, informatie
uitwisselen en leren van en door elkaar. Het
is inzetbaar bij alle vakken. We gebruiken
het om voorkennis te activeren (zodat de
hersenen alvast herkennen waarover de
lesstof zal gaan), het inoefenen van
instructies, maar ook het evalueren en
checken of de lesstof goed begrepen is. Ook zetten we deze werkvormen in bij sociale vorming.
Het voert te ver om alle werkvormen hier uit te leggen, er zijn boeken vol over geschreven..
Een aantal collega’s hebben trainingen hierover gevolgd en samen met hen gaan we in de
klassen aan de slag. Elke maand komt er in iedere klas eenzelfde werkvorm aan bod. Hierdoor
leren kinderen op deze manier te werken., en wij als leerkrachten kunnen met elkaar
uitwisselen wat al werkt en nieuwe ideeën doorgeven. In de bovenbouw wordt al regelmatig
gebruik gemaakt van deze werkvormen, en het is prachtig om te zien hoe actief iedereen mee
moet en wil doen. Kan een kind bij een vraag van de juf zich nog wel eens ‘drukken’ en
wegdromen, tijdens deze werkvormen wordt er van ieder lid van het groepje inzet gevraagd en
naar we zien ook gegeven. Effectievere leertijd dus, en nog leuk ook! Via de Opsteker houden
we u regelmatig op de hoogte van deze ontwikkeling.
We hopen op deze manier het samenwerkend leren te stimuleren, en een doorgaande lijn te
creëren binnen de school
Techniekonderwijs
We hebben van Betapunt Noord een subsidie ontvangen van € 1000,00. Deze subsidie gaan we
besteden aan materialen voor de technieklessen.
Sinterklaas is jarig
Wij vieren de verjaardag van Sinterklaas op school. Vrijdag 4 december komt Sint
Nicolaas met zijn Pieten feest vieren bij ons!. Hij zal half negen op school
aankomen en alle kinderen moeten dan al in de schoolzaal klaar zitten. We zullen
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om 10 voor half negen de bel laten gaan! Als u nog jongere kinderen thuis hebt, bent u ook met
hen van harte welkom om de Sint te begroeten. Wilt u dan ook om 10 voor half negen in de
schoolzaal aanwezig zijn? Na de begroeting van de Sint en zijn knecht Piet gaan de kinderen om
ongeveer kwart voor 9 à 9 uur naar hun eigen klas en kunt u met uw jongere kind(eren) weer
naar huis gaan. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstontmoeting
We hebben al veel reacties gekregen op onze oproep
voor hulp voor ons kerstfeest. Heel hartelijk bedankt!
We zullen u benaderen om afspraken te maken. Mocht
u denken dat we u vergeten, wilt u dan zelf even
contact opnemen?
We zijn nog op zoek naar verlengsnoeren en bakjes
voor kerststukjes. Heeft u nog (oude) potjes of
schaaltjes die we mogen gebruiken? Ook hebben we
nog erg weinig verlichting (snoeren kerstverlichting,
voor binnen of voor buiten)
Voor de start van de viering, verzorgd door de
kinderen, willen we graag dat de kinderen per groep
een bepaalde kleur kleding (‘bovenkantjes’) dragen. Dit mag ook een groot overhemd of trui zijn
die over een jas gedragen kan worden!
Hieronder kunt u lezen welke kleur voor welke groep bestemd is: (en overleg eventueel met de
juf van uw kind)
Groep 8: wit
Groep 7: groen
Groep 5-6: rood
Groep 3 -4: blauw
Groep 1-2 (in overleg met juf Ina!) : grijs/zwart, of roze of paars
Met vriendelijke groet, de kerstclub 
Werken aan wat werkt
“Zien hoe een ander zich voelt”
Zien hoe een ander zich voelt… meestal lukt het ons wel, maar kunnen we er
dan ook wat mee? De komende weken gaan we als team extra letten op
kinderen die al laten merken dat ze zien hoe een ander zich voelt. “Wat lief
dat je met Krista naar buiten gaat, je zag dat ze zich alleen voelde” , of: “ “Je
merkte dat Diana blij was, en je danste mee met haar, wat leuk!” Ook thuis is
het fijn uw kind te complimenteren als het merkt hoe u en uw gezinsleden zich
voelen. “Wat lief dat je zachtjes ging spelen toen je merkte dat mama
hoofdpijn had” of “ Goed hoor, dat je zei dat je ook wel binnen wilde spelen
toen je wist dat Lisa nog niet naar buiten mocht met haar griep”.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Volgende week starten we dan officieel met het thema Sinterklaas.
De afgelopen week hebben we al weer een thematafel gemaakt in de sfeer van Sint en Piet en
de ramen zijn versierd.
Ook volgen we het Sinterklaasjournaal. U hebt daar een
briefje over meegekregen.
Natuurlijk hebben we allerlei taakjes over Sinterklaas. We
gaan bijv. een zakmuts maken die de kinderen op krijgen
als Sint en Piet bij ons op school komen.
Verder gaan we een stoom/pakjes boot maken.
Ook is de rommelpiet weer langs geweest. Hij heeft onze
laarsjes gevuld, maar dat was niet het enige. Hij heeft
ook een rommeltje gemaakt van de klas.
De tafels en de kasten stonden schots en scheef en hier
en daar lag wat speelgoed.
Vrijdag 4 december komt Sint dan eindelijk bij ons op
school. We kunnen het bijna niet afwachten. De kinderen vinden het erg spannend
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Nieuws uit groep 3 en 4
Afgelopen weekend is Sinterklaas weer aangekomen in ons land en dat hebben we geweten; de
kinderen zijn er maar wat druk mee. In de klas volgen we de verhaallijn van het Sinterklaas
journaal en maken we gebruik van het bijbehorende lesmateriaal. Het is weer erg spannend dit
jaar. Ondanks alle drukte en gezelligheid zijn we ook nog druk aan het werk. Kern vier ronden
we deze week af in groep 3. De kinderen krijgen volgende week de nieuwe woordjes mee van
kern vijf en natuurlijk het diploma van kern vier. Zoals ik tijdens de contactavond ook heb
aangegeven; mochten hier vragen over zijn, loop gerust binnen. Met rekenen hebben we
geoefend met spiegelen en handig tellen met groepjes van vijf. Groep vier heeft afgelopen
maandag de NSCCT toets gemaakt. Toch best spannend, een andere juf en ook nog van die
moeilijke vragen. Maar ze sloegen zich er dapper doorheen. De resultaten van de toets zullen
met u worden besproken. Thema vier van taal is afgerond, het controledictee is gemaakt. De
aankomende week staat in het teken van herhalen of verrijken. Met rekenen houden we ons
bezig met getalbegrip en vermenigvuldigen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Bedankt voor de prettige gesprekken die ik afgelopen maandag met u heb mogen hebben. Het
was fijn zo met elkaar in gesprek te zijn.
Groep 6 heeft afgelopen maandag de nscct-toets gedaan. Dit ging goed. Nu afwachten tot de
uitslag binnen is, zodat we deze ook met elkaar
kunnen bespreken.
Inmiddels hebben we blok 2 van rekenen in beide
groepen afgerond, en zijn we begonnen met blok
3. Groep 5 gaat deze en volgende week aan de
slag met grote getallen, het begin van de
breuken, keer- en deelsommen en klokkijken.
Voor groep 6 geldt dat we bezig zijn met grote
plus- en minsommen, breuken, grote keer- en
deelsommen.
Ook met taal zijn we begonnen met een nieuw
hoofdstuk. Groep 5 gaat aan de slag met
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Groep 6 gaat verder met het oefenen van de
persoonsvorm en verleden tijd.
Het signaaldictee van thema 4 hebben we gehad. Aanstaande dinsdag, 24 november, is het
controledictee van thema 4.
Nieuws uit groep 7 en 8
We merken aan het weer dat het jaar erg opschiet… donker, nat, en af en toe waaien we haast
naar school! De lampionnen voor Sint Maarten zijn misschien ook wel verwaaid thuisgekomen!
Alle ouders die geholpen hebben willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. We werken hard
door, ook al komen er nu een onrustige maar mooie tijd aan. De kinderen van deze groep gaan
Sinterklaas helpen door een surprise te maken voor iemand uit de groep, het geld voor de
cadeautjes krijgen ze deze week mee in een envelop. Wilt u de bonnetjes en eventueel geld dat
over is (liefst zo min mogelijk!) weer
meegeven naar school? Het wordt een
bijzondere dag!
We merken dat het meenemen van het
huiswerk op maandag en vrijdag nog niet bij
ieder kind goed loopt. Het is en blijft
belangrijk om ook thuis oefenmomenten te
hebben, dus we willen u vragen om hier
samen met uw kind op te letten. Bedankt
alvast.

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 27 november
maandag 30 november

Flore van der Veen
Julia Jonkers

groep 3
groep 3
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