Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 15 februari
vrijdag 19 februari
donderdag 25 februari
vrijdag 26 februari
ma 29 febr. t/m vr 4 maart

contactavond
groep 1 t/m 4 vrij
uitgifte Opsteker nummer 13
Kinderen vrij
voorjaarsvakantie

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €10,45 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Voorbereidingen interne verhuizing
Groep 3/4 gaat op donderdag 25 februari verhuizen naar een ander lokaal. Het huidige lokaal
gaat gebruikt worden door kinderopvang Pinokkio. Cor Hoeksema, onze vrijwilliger is op dit
moment bezig om het toekomstige lokaal van groep 3/4 te verfraaien.
Open dag
Op donderdag 17 maart is er de open dag op
onze school. Op deze dag presenteren we ons
als school. Alle bewoners van Schoonoord
worden uitgenodigd. Dit keer is het thema:
Techniek. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is onze
school omgetoverd tot één groot
techniekmuseum. Er is op die avond van alles
te zien en te doen. Op maandag 7 maart zullen
de projectweken op een spectaculaire manier
worden geopend. We houden u op de hoogte.
Contactavond
Maandag 15 februari hopen we u te ontmoeten voor een gesprek over de vorderingen van uw
kind. We ervaren dat dit zeer zinvolle gesprekken zijn. Uw imput is voor ons van belang, want
samen dragen we bij aan de ontwikkeling van uw kind.
Oproep
We hebben voor het thema techniek veel keukenrollen, deksels van schoenendozen en
eiertreden nodig (platte waar 30 eieren in passen).
Wilt u deze gaan sparen en meegeven aan uw kind?
We zouden er erg blij mee zijn.
Nieuws van de activiteitencommissie
We willen op dinsdag 23 feb lokalen schoonmaken, wie wil helpen. U kunt zich opgeven bij de
leerkrachten of bij een lid van de activiteitencommissie.
Werken aan wat werkt
“Ik ben een harde werker”
Deze week letten we in de klassen vooral op de harde
werkers! Meestal wordt er iets gezegd als een kind zit te
dromen of niet doorwerkt, maar het is natuurlijk veel leuker
om te horen dat juf ziet dat je zo goed en lekker aan het werk
bent! Ook thuis kunt u daar de komende week meer accent op
leggen. ”Werken” is dan misschien een groot woord, maar als
u ziet dat uw kind een taak(je) goed en achter elkaar afwerkt,
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zeg daar wat van! “Joh, wat fijn dat je Minoes eten en drinken hebt geven, nu hoeft ze niet
meer op haar eten te wachten” of ”Ik zie dat jullie de afwas al klaar hebben, goed zeg! Harde
werkers zijn jullie!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week gaan we verder met het thema ziek zijn.
We kunnen merken dat het boek “moet je zo hoesten
Sam?” vaak wordt voorgelezen aan sommige
kinderen. Ze kunnen het al aardig mee- en voorlezen.
De poppenhoek is veranderd in een ziekenhoek en
elke dag worden daar nu kinderen beter gemaakt
d.m.v. drankjes/pilletjes/prikjes.
Ook hebben de kinderen al leuke dingen gemaakt
over ziek zijn. De afgelopen week hebben alle
kinderen een dokterskoffer gevouwen.
Volgende week gaan ze een hoofd verven of knippen
en plakken en hier wordt een hand voor geplakt met een tissue ertussen.
Verder hebben we geoefend met splitsen t/m 5 en later t/m 6 (zie foto’s).

Oproep: We hebben voor het thema techniek veel
keukenrollen, deksels van schoenendozen en eiertreden
nodig (platte waar 30 eieren in passen).
Wilt u deze gaan sparen en meegeven aan uw kind?
We zouden er erg blij mee zijn.

Nieuws uit groep 3 en 4
Na een alweer een lange periode van hard werken, krijgen de kinderen vandaag hun rapport
mee naar huis. Altijd weer een spannend moment voor de kinderen. De resultaten van de Cito
toetsen en het rapport zullen we aanstaande maandag met u bespreken.
In groep drie ronden we volgende week alweer kern 7 af.
Het gaat heel snel. De woordjes en bijbehorende
informatie zal ook weer meegaan naar huis. Met rekenen
zijn we aan het oefenen met optellen en aftrekken. En ook
het rekenen met geld oefenen we veel.
In groep vier maken we aankomende week de toets taal
van thema 7 en ook het controledictee staat voor
aanstaande donderdag op het programma. Met rekenen
oefenen we veel met de tafels en ook leren we veel over
geld. Vanaf volgende week zullen we ook een begin maken
met ons project techniek. In onze klas gaan we werken
over robots. De liedjes over robots zijn in ieder geval al
heel leuk en oefenen we alvast; heel veel kinderen kunnen
al bewegen als een echte robot.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Het gaat allemaal zijn gangetje in groep 5 & 6. We zijn volop aan het
werk. Volgende week ronden we thema 6 af van taal.
Met rekenen zijn we in beide groepen bezig met het optellen en
aftrekken van grotere getallen. Dit doen we door ze onder elkaar te
zetten. In groep 6 zijn we ook bezig met de tijd. Hoe laat vertrekt de
trein, en ben ik dan nog op tijd of heb ik de trein gemist...
De boeken van het leesvirus worden vol enthousiasme gelezen.
Sommige kinderen hebben al bijna alle boeken uit. Als klas doen we
ook mee met de quiz die op de website staat: www.leesvirus.nl.
De antwoorden vinden is soms best lastig, maar we doen ons best!

Nieuws uit groep 7 en 8
Het waren pittige weken, waarin we hard gewerkt hebben en veel getoetst. De resultaten
hiervan en de rapporten bespreken we volgende week met u. Als het goed is, heeft u de
uitnodiging mét de tijd waarop u kunt komen praten ontvangen van uw zoon of dochter. Zo
niet.. vraag er naar.
Afgelopen vrijdagmiddag waren er een boel vertrouwde gezichten bij ons op
school.. groep 8 van vorig jaar kwam ons vertellen over de overgang naar
het voortgezet onderwijs, en wat was het leuk hen weer te zien en te
spreken! De kinderen hadden erg veel vragen en ze kregen de antwoorden
van de experts op dit gebied. Dat het fietsen wennen is, dat je snel vrienden
maakt, dat je veel leerkrachten hebt en dat het huiswerk soms wel tegenvalt werd snel
duidelijk. Het was ontzettend gezellig, en we hopen zo dat onze groep 8 van nu, meer te weten
is gekomen over hun eigen overstap!
Op dinsdag 23 en woensdag 24 februari zijn de gesprekken met de leerlingen en hun ouders
over het advies voor het voortgezet onderwijs. U ontvangt maandag de uitnodiging wanneer we
u en uw kind verwachten.
Huiswerk voor de komende periode:
Spelling: signaaldictee thema 6: maandag 15 februari
Spelling: controledictee thema 6: vrijdag 19 februari

Hiep hiep hoera!!
donderdag 18 februari
vrijdag 19 februari

Robien Mulder
Leroy Lapre

groep 2
groep 4

zaterdag 20 februari

Sanne Zwiers

groep 5

Woensdag 24 februari

Sem Jungschlager

groep 2
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