Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 26 augustus
dinsdag 27 augustus
maandag 2 september
dinsdag 3 september
donderdag 5 september

weekopening juf Alie
schoolfotograaf
weekopening juf Alie
informatieavond
ontruimingsoefening

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €4,65 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Maandagmorgen 19 augustus
Op deze eerste maandagmorgen van het
schooljaar kwamen ouders ( en opa‟s en
oma‟s!) met hun kind op school. De nieuwe
klas bekijken en de nieuwe juf leren kennen..
het maakt het allemaal een beetje minder
spannend om aan een nieuw schooljaar te
beginnen. Ook even kijken in de andere
groepen was leuk! In de schoolzaal stond de
koffie klaar en er werd flink bijgepraat. Al met
al was het een gezellig begin van het nieuwe
schooljaar.
Jaarkalender
Deze week heeft uw kind de jaarkalender
meegekregen. Hierin staat allerlei informatie
die betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Wilt u de
kalender goed bewaren?
Telefoonkaart
Ook krijgt uw kind vandaag een “telefoonkaart” mee. Wilt u deze kaart volledig invullen voor
ieder kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en kunnen
vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is.
Nieuws uit het team
Informatieavond
Op dinsdag 3 september is er een informatieavond voor alle groepen. Op
deze avond zijn er twee informatierondes. De avond zal beginnen om ca.
19.00 uur en eindigen om ca. 21.00 uur. Vandaag ontvangt u een
uitnodiging.
Schoolfotograaf.
Dinsdag 27 augustus a.s. komt de schoolfotograaf weer foto‟s van de kinderen
nemen. Als er thuis nog kinderen zijn die nog geen vier zijn en u wilt graag dat zij
samen met uw schoolgaande kind op de foto komen, dan geldt de volgende regeling:
komt u dan met uw kinderen om half negen in school. De fotograaf begint met deze
foto‟s. U kunt daarna met uw kind weer naar huis gaan.

Nieuws uit de groepen
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Nieuws uit groep 1 en 2
Een nieuw jaar, nieuwe kansen, zeggen ze altijd.
De kinderen krijgen weer de kans om iedere dag naar school te
gaan.
We hopen dat we een prachtig jaar krijgen met leuke en leerzame
dingen.
Want daarvoor gaan we natuurlijk naar school, om te leren.
Deze week hebben we nog geen thema, maar volgende week starten
we met het thema school.
Hier gaan we over werken, zingen en spelen.
We gaan in ieder geval een vlinderwerkje maken voor aan de hoepel.
Ook gaan we beginnen met de letter t. De kinderen mogen hiervoor weer spulletjes meenemen
die met deze klank beginnen.
Nieuws uit groep 3 en 4
De vakantie zit erop en we zijn maandag weer vol goede moed begonnen. We hebben een
nieuwe leerling in groep 4. Tom we hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons op school. In groep 3
hebben we de eerste woordjes al geleerd en in groep 4 zijn we voor het eerst in Estafette
(technisch leesmethode) begonnen. De eerste lessen van de nieuwe rekenmethode Alles telt
zitten er al weer op. We hebben er weer veel zin.
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat hebben we allemaal genoten van onze vakantie! Maar gelukkig was maandag iedereen weer
op school, om samen het nieuwe schooljaar te beginnen. De een had er heel veel zin in, een
ander wat minder, weer een ander vond het allemaal toch wel een beetje spannend. Maar na
een paar dagen, kunnen we zeggen dat wennen ook snel gaat! We zijn begonnen met het
werken met een dagtaak. Het is wel even weer inkomen, maar dit gaat ook best goed.
Belangrijk voor groep 5 en 6 zijn de gymtijden. We gaan iedere dinsdagmorgen op de fiets naar
de sporthal, en iedere vrijdagmiddag. Juf Ciska fietst iedere vrijdagmiddag gezamenlijk met alle
kinderen naar de sporthal. We hopen op een fijn en leerzaam schooljaar!
Nieuws uit groep 7 en 8
En toen was het alweer de eerste schoolweek… en wordt er alweer
hard gewerkt in groep 7 en 8. We hebben een „vliegende‟ start
gemaakt en de kinderen zijn enthousiast aan het werk geslagen na
een heerlijke vakantie. Groep 7 moet nog even wennen dat ze bij
het naar binnengaan rechtsaf slaan en niet naar links zoals jaren
hun gewoonte was, maar verder.. alsof het nooit anders geweest
is voor ze. Heel knap! Voor de kinderen van groep 8 wordt dit
natuurlijk een heel bijzonder jaar. Hun láátste jaar op de
basisschool!
We willen u in deze Opsteker op de hoogte houden van het wel en wee in onze groep. Ook
zullen we u hier het huiswerk doorgeven dat de kinderen op krijgen. Gisteren hebben ze
allemaal een boekje meegekregen met daarin de spellingswoorden voor het hele schooljaar. Wilt
u dat goed bewaren? Deze woorden kunnen ze oefenen voor hun dictees. En de eerste dictees
staan al gepland!
Huiswerk:
Signaaldictee thema 1:
donderdag 29 augustus
Controledictee thema 1:
woensdag 4 september

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 27 augustus
woensdag 28 augustus

Tijs Arends
Nigel Boonstra

groep 6
groep 7

donderdag 29 augustus

Camiel van Noorloos

groep 7
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