Belangrijke data voor de komende periode:
Maandag 5 november
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november
Maandag 26 november

Weekopening juf Anita
Studiemiddag (kinderen vrij)
Bezoek Politieagent
St. maarten Ellertsveld
Weekopening juf Inge
Contactavond

Groep
Team
Groep
Groep
Groep
Groep

4
7/8
1 t/m 4
6
1 t/m 8

Nieuws uit het team
Studiemiddag
Op maandagmiddag is er geen les. De leerkrachten volgen deze middag een cursus. Ook deze
middag zal het gaan over groepsplannen. Dit keer gaan we het hebben over rekenen. Wat
moeten de leerlingen leren? Welke leerlingen krijgen meer stof aangeboden? Welke leerlingen
krijgen extra instructie? Allemaal vragen waar we een antwoord op proberen te vinden.
Wijziging datum Contactavond
De contactavond van 19 november [zie activiteitenkalender] is verplaatst naar maandag 26
november. Het is een goede zaak om regelmatig met de groepsleerkracht te spreken over de
leervorderingen van uw kind.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de contactavond. Voor de
contactavond/contactmiddag worden alle ouders uitgenodigd.
Nieuws uit de groepen
Vrijdag 9 november a.s. gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op
bezoek bij de bewoners van het Ellertsveld.
Ze nemen dan hun lampionnen mee en gaan daar hun liedjes zingen.
Willen de ouders van deze kinderen voor volgende week dinsdag a.s. hun
kind een lampionnenstokje met lichtje meegeven naar school. Wilt u er
een sticker met de naam van uw kind opdoen?
De Plusklas
Lauren Jongbloed gaat elke woensdagmorgen naar Plusklas in Coevorden. Hier haar verhaal:
In de activiteitenkalender hebt u er ook al over kunnen lezen: de Plusklas. Iedere
woensdagochtend ga ik daarheen. Ik vind het zelf erg leuk, ik leer hele andere dingen dan hier
op school. Ik vind het interessanter, omdat we daar geen rekenen, taal of spelling krijgen. We
werken met blokken. Thema 1 is net afgerond; dat ging over jezelf. Daar hebben we ook een
opdracht bij gekregen. We zitten daar met de groepen 6, 7, en 8 in de klas, van verschillende
scholen. Iedereen uit groep acht heeft een krantenpagina gemaakt, deze gaat helemaal over
jezelf. Ik heb er dus ook een gemaakt. Dit hebben we gedaan op een site, die helemaal
ontworpen is om zelf een krant te maken. Blok 2 gaat over taal. Wat we precies gaan doen is
nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaan we wat Griekse woordjes leren! Verder krijg ik
natuurlijk ook huiswerk mee. Hier gebruiken we een snelhechter voor; zo raken de papieren niet
kwijt. Nu heeft iedereen van groep acht een boekje genaamd Leren Leren. Hierin leren we
allemaal methodes voor het leren van teksten, woordjes of andere dingen. Dit doen we thuis,
verschillende stukken in een week. Hiervoor hebben we een planning; handig om te leren
plannen voor het Voortgezet Onderwijs! Kortom: ik vind het er hartstikke leuk (al zou ik mijn
eigen klas niet kunnen missen)!
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Boeksterren
Op dinsdag 30 oktober hebben de scholen c.b.s
De Kiel, Burgemeester van Rooien en onze
school een
boek
gemaakt. Dit
hebben wij
samen met de
prettig
gestoorde
Joël en zijn
vrouw Emma.
Wij hebben
hierbij zelf
een verhaal
verzonnen. We hebben per groepje een verhaal gemaakt en
dat gecombineerd. Het begin van het verhaal ging als volgt.
De kinderen van de Burgemeester Slagkielschool zouden op
schoolkamp gaan, maar kun school was omringd door linten.
Hun school deed mee aan het Verrassings kamp. Ze
moesten hun juffen redden uit 3 delen op de wereld. Dat is
hun gelukt, en daarom mogen ze naar het verrassingskamp.
Ze moeten door een grote wc. Daarna worden ze geschoten
naar Marmaan. Waar ze tegen ridders in jurken moeten vechten voor een reusachtige
snoepboom. Ze hebben de ridderjurken verslagen en eten zich helemaal vol. Daarna rusten ze
uit op een grote vanille wolk. Na 3 dagen komen de ridderjurken bij en vertrekken de kinderen
van Marmaan
Groetjes Puck en Lauren

Fietsenkeuring
Vandaag zijn er 3 medewerkers van Veilig Verkeer bij ons op school geweest. De fietsen van de
leerlingen zijn gekeurd.

Hiep hiep hoera!!
Maandag 5 november

Kasper Nijsen

Groep 4
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