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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 12,96 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
vrijdag 24 november
maandag 27 november
dinsdag 5 december
dinsdag 5 december
donderdag 7 december

groep 1 t/m 4 vrijdag
weekopening juf Ina
Sinterklaasfeest
kinderen ’s middags vrijdag
uitgifte Opsteker nummer 7

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

Nieuws uit het team
Ingebruikneming chromebooks
Het is de bedoeling dat vandaag de chromebooks startklaar gemaakt worden. In een teamoverleg hebben
we afgesproken dat in eerste instantie de chromebooks verdeeld worden over de groepen.

Sinterklaas op bezoek
Op dinsdag 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas.
De peuters van Pinokkio zijn deze morgen ook welkom.
Dinsdagmorgen 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.
Op dinsdagmorgen zal de bel om 8.20 uur luiden . De ouders
mogen dan naar de schoolzaal gaan. Vanwege deze viering zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij.

Buitenschoolse activiteiten
Woensdag organiseerde een groep
enthousiaste ouders een feestje voor
de kinderen. Heel toepasselijk was dit
keer het thema: Sinterklaas. Er werd
een verhaal voorgelezen en er waren
allerlei buitenactiviteiten.

De techniekklas
In januari starten we weer met de techniekklas. We mogen als school drie leerlingen afvaardigen. Dit
schooljaar worden de lessen gegeven in een klaslokaal van CBS De Schutse. Ook leerlingen van De Kiel
zullen deze lessen gaan volgen. We gaan er vanuit dat de ouders zelf zorgen voor her vervoer naar Aalden.
De ervaring leert dat dit geen probleem oplevert.

De kerstfair
Vandaag ontvangt u een uitgebreide brief over de kerstfair. Voor dit evenement zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers. We hopen dat u ons kunt helpen. Dus vergeet niet om het strookje weer mee te geven.

Nieuws van Pinokkio
Vrijdag 10 november
Vandaag is de dag dat ons lampje branden mag.... vanmorgen gaan
we met de hele peutergroep op stap. Met onze zelfgemaakte lampion
en wat hulp van ouders gaan we enthousiast op weg! Het waait en
regent een beetje maar dat mag de pret niet drukken. We zingen uit
volle borst bij de winkels en overal krijgen we wat lekkers. Allemaal
blije gezichtjes. Bij molenzicht sluiten we af met een heerlijke
frikandel voor de kindjes en een kopje thee of koffie voor de helpende
ouders en juffen. Wat was het leuk en wat hebben we veel lekkers
gekregen.
Groetjes Marianne
Pinokkio

Werken aan wat werkt
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 is al weer leuk versierd en de gezellige tijd is
begonnen. We zijn al druk bezig met een schoentje te maken
voor het geval dat Piet nog eerder bij ons op school komt om
de schoentjes te vullen. Volgende week gaan we een zwarte
pietenmuts maken.5 december komt Sinterklaas bij ons op
school en ’s middags zijn we vrij.
We hopen er een leuke dag van te maken.
OPROEP: Ik heb kleine glazen potjes nodig. Wie spaart ze en wil ze meegeven naar school?

Nieuws uit groep 3 en 4
Onze klas wordt zo langzaamaan omgetoverd tot een echte Sinterklaas
klas. Er hangen mooie tekeningen en er zijn leuke Sinterklaasboeken die
we kunnen lezen en bekijken.
Met rekenen zijn we deze week in groep 4 druk bezig geweest met het
maken van groepjes. (De voorbereiding op de tafels.) De kinderen mogen
thuis alvast gaan oefenen met de tafel van 2 en 10.
In groep 3 zijn we aan het meten geweest deze week. Daarmee oefenen
we dan o.a. de splitsingen van 10. De meeste kinderen weten nu alle
verliefde harten al (0-10, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5). Deze mogen ook thuis
goed geoefend worden! Met veilig leren lezen zijn we alweer in kern 4.
Dat schiet lekker op! Wil iedereen er aan denken om ook thuis (in beide
groepen) goed te lezen?
De juffen van groep 3 en 4
Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen vrijdag hadden we de wijkagent, meneer Bonhof te
gast in de klas. Hij vertelde over zijn werkzaamheden, zijn
uniform en wapen. Sommige kinderen ondervonden aan den
lijve hoe het is als je ingerekend wordt. Het was een leerzaam
bezoek. We hebben hoofdstuk 3 van taal uit, en de toets is
geweest. De leerlingen van groep 5 werden getoetst op
voegwoorden, de betekenis van woorden, alfabet en
tegenstellingen. Bij groep 6 ging het over enkelvoud/meervoud,
zinsdelen, gezegdes, persoonsvorm en onderwerp en
verkleinwoorden. We zijn deze week aan het herhalen en
verdiepen. Vandaag is het controledictee van thema 3 geweest.
Volgende week beginnen we met het nieuwe thema. Voor het
kerst knutselen willen we mogelijk stof gebruiken. Mocht u thuis nog een lapje kerst / winterstof over hebben
waar u niets mee doet, dan houden we ons van harte aanbevolen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Op de vele regenbuien na, heeft deze tijd ook erg veel gezelligs. Op 5 december vieren we Sinterklaas en in
de bovenbouw helpen we hem een handje! Elk kind heeft een lootje getrokken en maakt voor deze leerling
een surprise. De envelop met het geld voor een cadeautje hebben ze ook gekregen. Graag bonnetje en
eventueel wisselgeld in deze envelop weer naar school! Voor sommige leerlingen is het de eerste keer dat
ze een surprise maken. Zou u hen daarbij willen helpen? Vanaf donderdag 30 nov mogen de surprises
verpakt in een vuilniszak ingeleverd worden op school. Vol verwachting klopt ons hart 
Voor het volgende feest, de Kerst, zoeken we nog kleine lege glazen groentepotjes. Wilt u die meegeven
aan uw kind? Het liefst zonder etiket Een aantal kinderen van groep 7 en 8 (en een paar oud-leerlingen)
hebben samen een groepsapp op WhatsApp. Zoals met al het internetgebruik van uw kind willen we vragen
om dit af en toe te bekijken en bespreken met uw kind.
Huiswerk:
woensdag 29 nov: Controledictee thema 4 Spelling
maandag 4 dec: toets Engels hoofdstuk 2

Verjaardagen
woensdag 27 november Flore van der Veen
zaterdag 30 november
Julia Jonkers
vrijdag 15 december
Delano Moes
dinsdag 19 december
Thomas Huisman
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groep 5
groep 5
groep 7
groep 1

