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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 15,65 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
vrijdag 10 november
maandag 13 november
dinsdag 14 november
donderdag 23 november
vrijdag 24 november
maandag 27 november

Sint Maarten (naar het Ellertsveld)
studiemiddag (kinderen ’s middags vrij)
nascholing leerkracht groep ½
uitgifte Opsteker nummer 6
groep 1 en 2 vrijdag
weekopening juf Ina

groep 1 t/m 4
team
groep 1 en 2
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
groep 1 en 2

Nieuws uit het team
Een terugblik op de kerkschooldienst
Op zondag 29 oktober was er een kerkschooldienst in de Gereformeerde kerk
te Schoonoord. De kinderen van CBS Kiel en CBS De Slagkrooie waren voor
deze viering uitgenodigd. De kinderen van onze school hadden tijdens de
weekopening kennis gemaakt met de dominee. De dominee nodigde alle
kinderen uit om de dienst bij te wonen. We mochten het vriendenboekje
meenemen naar de kerk. Het was een fijne kerkdienst waar de kinderen een
bijdrage aan hebben geleverd.

Meer ruimte voor groep 1 en 2
Voor de herfstvakantie hebben we de gang en het klaslokaal
opnieuw ingericht. Door tafels en kasten op een andere plaats te
zetten hebben we meer ruimte in de gang en in het klaslokaal
gecreëerd.
In de herfstvakantie heeft onze vrijwilliger Sander Kikkert een verrijdbare afscheiding gemaakt in de
schoolzaal. Tamara heeft de versiering gemaakt voor deze afscheiding. Erg mooi geworden! Een deel van
de morgen gaan we gebruik maken van de schoolzaal. Meester Roald zal ’s morgens met groep 2 starten in
de schoolzaal. Juf Ina of juf Marjan (vrijdag) zal met de leerlingen van groep 1 in het andere lokaal starten.
Ongeveer een half uur zullen leerlingen van groep 2 in de schoolzaal zitten.

Op deze manier krijgen de leerlingen van de groepen 1 en 2 meer
gelegenheid om tijdens het kringgesprek hun verhaal te doen.
Na de kleine pauze is meester Roald ook tot 12.00 uur in gr. 1 en 2 ter
ondersteuning.
In de toekomst zal mogelijk de gehele morgen de schoolzaal gebruikt
worden door de groepen 1 en 2.

Studiemiddag
Maandagmiddag hebben we een studiemiddag met alle collega’s van onze school. De volgende
onderwerpen staan o.a. op de agenda:




We ontvangen half november 25 chromebooks. Deze chromebooks gaan we inzetten om ons
onderwijs te verbeteren. Tijdens de studiemiddag gaan we met elkaar bespreken hoe we dat het best
kunnen doen.
Zelfstandig werken. Eén van de leervormen die we toepassen binnen ons onderwijs is zelfstandig
werken. Enkele leerkrachten hebben nieuwe manieren ontwikkeld.
Een nieuwe muziekmethode. Onze muziekmethode is verouderd. We gaan onderzoeken of een
digitale muziekmethode een vervanging kan worden voor onze oude methode.

Kerstfaire en kerstviering
Op donderdag 21 december vieren we kerst. Dit doen we op twee momenten. Onder schooltijd vieren we
samen met de leerkrachten en de leerlingen kerst. Dit doen we in de schoolzaal. Aan het eind van de middag
en begin van de avond is er een kerstfair. Voor dit evenement worden alle kinderen, ouders, grootouders en
andere familieleden uitgenodigd. Ook inwoners van Schoonoord zijn van harte welkom. Op dit evenement
zal er van alles te doen zijn. Zo zijn er o.a.optredens van leerlingen en kan er heerlijk worden gegeten. We
zorgen voor een aantrekkelijk programma voor de kinderen. We vinden dit een goed moment om elkaar te
ontmoeten. Voor dit evenement zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Binnenkort ontvangt u middels een
brief meer informatie.

Nieuws van KDV/BSO Pinokkio
Bso uitje
We zijn met de kinderen van de bso
naar ons klimpark in Assen geweest .
Wat hebben de kinderen genoten en
geklommen!

Werken aan wat werkt
“Aan afspraken houden”
De komende weken gaan we de kinderen die zich aan afspraken kunnen houden extra in het zonnetje
zetten. afspraken, en die heeft u thuis ook!! “John, ik merk dat je meteen als de bel gaat in de rij komt staan,
dat vind ik heel fijn!” Thuis kunt u uw kind ook complimenteren, als het zich aan de gemaakte afspraken
houdt. “ Je bent nu al de hele week op tijd thuis voor het eten, dat vind ik zo knap van je! Goed gedaan”, “ Ik
merk, dat je ’s morgens eerst het konijn eten geeft voor je zelf gaat eten zoals we hebben afgesproken, ik
ben trots op je!”

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
A.s. vrijdag is het dan zover. Dan gaan we naar het Ellertsveld om te zingen voor de opa’s en oma’s.
Zaterdag gaan we bij de deuren langs. De lampionnen zijn bijna af. Een aantal moeders gaan ze nog in
elkaar zetten. Bedankt hiervoor! Volgende week hebben we geen thema. We gaan iets maken voor het
plakboek. We hebben er weer 2 nieuwe leerlingen bij nl. Rutger Post en Emma Nederhoed.
Ze zijn allebei 4 jaar geworden. We willen hun heel veel plezier en succes wensen bij ons op school.
OPROEP: Ik heb kleine glazen potjes nodig. Wie spaart ze en wil ze meegeven naar school?
Maandag 13 november begint het Sinterklaasjournaal weer. Op school werken we hier ook met gr. 1 t/m 4
aan mee. Gaan jullie ook allemaal kijken?
Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de lampions! Met dank aan juf
Tamara en de hulpmoeders kunnen we op 10 november onze lampions
laten zien aan de bejaarde mensen in Ellertsveld.
Donderdag zijn we helaas niet naar gym geweest omdat er te weinig
aanmeldingen waren voor het rijden. We hopen dat er voor de komende
week meer aanmeldingen binnen komen, anders weten we niet of het dan
wel lukt om te gaan. Wanneer er een goed rooster kan worden gemaakt krijgt iedereen die zich heeft
opgegeven dit mee.
Willen de ouders van de kinderen van groep 4 thuis ook aandacht besteden aan het alfabet? We zijn in de
Alvast bedankt!
Nieuws uit groep 5 en 6
Sinds 2 weken werken we in de klas met een werkkaart. Op deze werkkaart staan verplichte taken. Deze
taken moeten de leerlingen in een week maken. Ook staan er keuzetaken op. Hier mogen ze mee aan de
slag. Het is even aftasten, is het teveel, of juist te weinig, maar het gaat al best heel goed. De kinderen
hebben altijd werk als ze klaar zijn, en kunnen hun werk zelf ook plannen.
Groep 5 heeft het met taal over voorzetsels, voegwoorden en tegenstellingen. Met rekenen zijn we bezig met
de tafels, en het verband tussen keer- en deelsommen. Ook gaan we rekenen met geld.
Groep 6 is bezig met enkel- en meervoud, spreekwoorden en gezegdes en verkleinwoorden.
Met rekenen zijn ze echte koeriers, plannen routes en rekenen uit hoe lang die routes zijn. Ook het klokkijken
komt de komende week aan bod.
Verder zijn we druk geweest met de lampionnen. Ze zijn erg mooi geworden.
Het signaaldictee van thema 3 staat gepland op donderdag 16 november. Een week later volgt het
controledictee. De kinderen kunnen weer oefenen op bloon.nl
Nieuws uit groep 7 en 8
De wintertijd maakt dat het ’s avonds vroeger donker is. Wat zal het straks
gezellig zijn om met onze mooie lampions langs de deuren te gaan! Veel
dank aan de ouders die geholpen hebben om er samen iets moois van te
maken!
In de klas wordt hard gewerkt. Het werken met de weektaak en het
zelfstandig werken lukt steeds beter. Op deze manier leren kinderen om hun werk te plannen, leren
inschatten hoeveel tijd iets kost er waarbij ze hulp aan de juf willen vragen. Belangrijke vaardigheden die ze
straks kunnen gebruiken in het VO.

Verjaardagen
woensdag 15 november
woensdag 15 november
maandag 27 november

Tessa Berkepies
Esmaralda Dam
Flore van der Veen

groep 2
groep 5
groep 5

