Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 25 november
maandag 28 november
vrijdag 2 december
maandag 5 december
maandag 5 december
vrijdag 16 december
donderdag 22 december
vrijdag 23 december
maandag 26 dec. 2016 t/m 6 jan. 2017

groep 1 t/m 4 vrij
weekopening juf Ina
uitgifte Opsteker nummer 7
Sinterklaasfeest
kinderen ’s middags vrij
uitgifte Opsteker nummer 8
Kerstfeest
kinderen ’s middags vrij
kerstvakantie
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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 4,25 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Sinterklaasfeest
Op maandag 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas. De
peuters van Pinokkio zijn deze morgen ook welkom. Maandagmorgen zal de
goedheiligman onze school bezoeken. De hulppiet wonende op de
“minicamping Landzicht” is al even langs geweest. De hulppiet bracht ons
prachtige speculaaspoppen. We willen de hulppiet heel hartelijk bedanken
voor dit gebaar.
Ontruimingsoefening
Vandaag hebben we weer een ontruimingsoefening gehad. Dit keer deed de peutergroep van
Pinokkio ook mee aan de oefening.
De NSCCT-toets
De leerlingen van groep 4 en 6 hebben deze toets gemaakt. Met de gegevens van de toets
kunnen we beter inspelen op de mogelijkheden van uw kind. De ouders van de desbetreffende
groepen hebben een brief over deze toets ontvangen.
Tien-minutengesprekken
Woensdag mochten we alle ouders ontvangen voor het tien-minutengesprek. Het is een goede
zaak om samen met u van gedachten te wisselen over de sociale emotionele ontwikkeling en de
schoolvorderingen van uw kind.
De herfst
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Toch zijn we
bespaard gebleven van veel regen en wind. Erg fijn
voor de kinderen want de kinderen houden dan droge
voeten in de voetbalbak. Ook in de school zie je dat
het volop herfst is. Juf Anita heeft bij de ingang een
schitterend herfsttafereel gemaakt.
Nieuws uit de schoolkring
Vacature schoolkringlid
In verband met het vertrek van één van de ouderleden van de schoolkring zijn wij op zoek naar
een nieuw ouderlid dat ons komt versterken. In de schoolkring kunnen de ouders samen met
het onderwijsteam meepraten over beleidsmatige zaken binnen de school.
De schoolkring vergadert ongeveer zes keer per schooljaar.
Lijkt het u leuk en interessant om hieraan uw bijdrage te leveren, neemt u dan contact op met
één van de schoolkringleden (zie activiteitenkalender)
Werken aan wat werkt
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“Samen werken/spelen”
Met Werken aan wat werkt gaan we de komende weken
speciale aandacht geven aan samen werken en samen spelen.
Want daarvoor moet je al heel veel kunnen!! Goed luisteren,
een ander zijn zin geven én ook opkomen voor jezelf, taken
verdelen. Valt niet mee, en toch lukt het al vaak goed!! Ook
thuis kunt u er extra alert op zijn: “Meid, wat knap dat je met je
broertje de hele afwas hebt gedaan. Goed dat jullie van te
voren bespraken wie ging afdrogen!” , “Wauw, jullie hebben
een uur lang gespeeld en gelachen, knap hoor!!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn natuurlijk bezig met het thema Sinterklaas.
De thematafel en de klas zijn al weer leuk versierd en de gezellige tijd is begonnen.
Ook volgen wij als school het Sinterklaasjournaal. Misschien kunt u thuis ook meekijken.
Ook kunt u een uitzending terug zien op www.sinterklaasjournaal.nl
We zijn al druk bezig met een schoentje te vouwen voor het geval dat Piet nog eerder bij ons op
school komt om de schoentjes te vullen.
Volgende week gaan we een stoombootmuts maken.
5 december komt Sinterklaas bij ons op school en ’s middags zijn we dan vrij.
Nieuws uit groep 3 en 4
Vrijdag 11 november zijn we op bezoek geweest bij de bewoners van woonzorgcentrum ‘Het
Ellertsveld’ om onze prachtige zelfgemaakte lampionnen te laten zien en een mooi lied erbij te
zingen. We vonden het leuk om te zingen en onze mooie lampionnen te laten zien.
In groep 3 zijn we begonnen met een nieuwe kern van lezen.
We hebben de afgelopen week de woorden ‘huis’ en ‘weg’
geleerd. Bij elk woord hoort vaak ook een nieuwe letter, we
kwamen erachter dat we al veel letters kennen ondertussen.
Met rekenen zijn we in groep 3 bezig geweest met splitsingen
van getallen tot 10. Daarnaast leren we geldmunten en
biljetten kennen. We kunnen er mee betalen en weten hoe
mooi biljetten eruitzien. Juf heeft verteld dat er een tekenaar is
die de biljetten ontwerpt, dat is knap!
In groep 4 hebben we met spelling woorden geleerd zoals
woorden met de ‘z’, ‘s’ en ‘sch’ en woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ en ‘oei’.
Vorige week hebben we in groep 4 gemeten met centimeters. Het was erg leuk om van alles op
te meten. Van tafels tot onze eigen buikomvang!
We gymen naast de dinsdag nu ook op woensdag. Op woensdag doen we dit in het speellokaal.
Gymkleren zijn niet nodig. Deze week was ‘huisje ruilen’ (een tikspel) erg leuk om te doen.
Nieuws uit groep 5 en 6
De kinderen zijn de afgelopen tijd hard bezig geweest om de lampionnen allemaal op tijd af te
krijgen. Dit is allemaal gelukt, mede dankzij de moeders die met bloed, zweet en tranen ons
hebben bijgestaan. Aan het begin van het weekeinde is dan ook door leerlingen een grote
hoeveelheid aan snoep binnengehaald. Daarbij is er zelfs een leerling van groep 6 in de prijzen
gevallen. Simon had de mooiste lampion van Schoonoord!
De leerlingen van groep 6 hebben afgelopen maandag de
NSCCT toets gemaakt. Dit was in het begin best spannend
maar bleek achteraf reuze mee te vallen. Volgens de
leerlingen van groep 6, kort samengevat: ‘Makkie!’ De
leerlingen van groep 5 waren hier ook blij mee want zij
mochten met meester Herman mee. Ze hebben natuurlijk wel
de dingetjes gedaan die nodig waren maar hebben daarna
nog een leuk taalspel met meester gedaan.
Ook hebben we de afgelopen tijd veel zieken gehad in de klas. Op een gegeven moment waren
we nog maar met 10 kinderen over. Het was misschien eventjes wel gezellig en knus met zo’n
kleine club maar we zijn toch blij dat iedereen weer topfit is.
Tevens hebben we voor taal en spelling weer een blok afgerond wat betekent dat we weer gaan
beginnen met een nieuw blok. Het laatste controledictee is erg goed gegaan in de beide groepen
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en deze goede lijn gaan we natuurlijk proberen voort te zetten. In eerste instantie waren het
signaaldictee en controledictee voor blok 4 gepland op 24 november en 8 december. Vanwege
verschillende naderende feestdagen en vieringen schuiven deze dictees echter 1 week op. Dit
betekent dat leerlingen van groep 5 en 6 op 1 december het signaaldictee hebben. Het
controledictee volgt dan op 15 december.
Nieuws uit groep 7 en 8
Vorige week hebben we een geweldig leuk bezoek gebracht aan het gevangenismuseum in
Veenhuizen. Op de website kunt u foto’s zien hiervan, en ook wat we er allemaal geleerd
hebben (jazeker, geleerd… maar anders dan uit boeken!) De meeste kinderen zijn gelukkig weer
beter, we hopen dat het zo mag blijven. Ook hebben we op dinsdag een boekendate met elkaar.
In een korte tijd leren kinderen van elkaar wat een mooi boek is, en waarom. Na volgende week
komt er weer een andere activiteit rondom lezen en boeken. Er is zoveel moois om te lezen! Het
is ook belangrijk om te lezen, het vergroot je woordenschat, je vaardigheid en natuurlijk je
fantasie.

Hiep hiep hoera!!
zondag 27 november
woensdag 30 november

Flore van der Veen
Julia Jonkers

groep 4
groep 4
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