Belangrijke data voor de komende periode:
ma-vr 21 t/m 25 oktober
herfstvakantie
woensdag 30 oktober
voorstelling

groep 1 t/m 8
groep 5 en 6

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €15,35 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
De nieuwe rekenmethode
We zijn erg enthousiast over onze nieuwe rekenmethode. Per les wordt één rekenvraagstuk
besproken en alle leerlingen zijn dan met hetzelfde onderwerp bezig. Iedereen kan op zijn eigen
niveau werken. We starten allemaal gezamenlijk. Na een korte instructie gaat een deel van de
groep aan de slag. Sommige leerlingen krijgen extra instructie en gaan daarna aan de slag. Ook
kunnen de leerlingen extra oefenen op de computer.
De leerlingenraad
Binnenkort gaan de leerlingen van de
leerlingenraad het verslag van de vergadering
bespreken in de groep. Ook is het verslag
besproken tijdens een teamoverleg. Over
enkele maanden vindt er weer een vergadering
van de leerlingenraad plaats. Op de foto ziet u
de leerlingen van de leerlingenraad
Groep 7/8
In een brief aan de ouders van groep 7/8
hebben we aandacht gevraagd voor feit dat
sommige leerlingen moeilijk om kunnen gaan
met corrigerend optreden van de leerkrachten.
Dit gedrag en de gevolgen ervan hebben
tijdens een klassengesprek besproken. We
hebben goede en duidelijke afspraken gemaakt met de leerlingen. Deze afspraken hebben ten
doel dat het nog veiliger wordt op het schoolplein.
Fruitdagen
We willen nog even onder de aandacht brengen dat woensdag en vrijdag onze fruitdagen zijn.
Een lekkere appel smaakt goed. Ook de mandarijnen zijn erg lekker op dit moment
De kerstmarkt
De voorbereidingen voor de kerstmarkt op 13 december zijn in volle gang. Woensdag 30 oktober
vergadert de commissie over dit festijn.
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. Op school hebben we natuurlijk een aantal regels en
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!”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week sluiten we het thema spinnen af. We
hebben veel geleerd over het thema. We weten wat
een kruisspin is en hoeveel poten een spin heeft.
Ook weten we hoe de spin zijn voedsel/prooi vangt.
De klas en in de gang hangen ook vol met
spinnenwerkjes. Verder hebben we weer nieuwe
leerlingen op school gekregen. Deze keer een
tweeling nl. Jayden en Dylan Dillerop. Ze zijn 12
oktober 4 jaar geworden, we willen hen een hele
leuke tijd bij ons op school wensen. Volgende week
hebben we vakantie en kunnen we lekker uitrusten
van al dat harde werken.
Iedereen een hele fijne vakantie gewenst!
Nieuws uit groep 3 en 4
In groep drie en vier zijn we druk bezig met het thema herfst. We hebben
spinnetjes en slakken geknutseld en we hebben een mooi herfsttafereel in
de klas. Bijna iedere dag wordt er wel iets aan toegevoegd, want de
kinderen verzamelen heel wat. Ook vinden ze het leuk om juf voor de gek
te houden met al die enge spinnen die rondkruipen. In groep 4 hebben we
thema 3 van taal afgerond en groep 3 is al weer halverwege kern 3 van
Veilig leren lezen. Al met al is er hard gewerkt in beide groepen; de
kinderen zijn toe aan een welverdiende vakantie.
We wensen iedereen dan ook een leuke vakantie!
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een hele periode hard werken, staat de herfstvakantie voor de deur! Heerlijk! We ronden
deze week hoofdstuk 3 van taal af. Ook van aardrijkskunde en geschiedenis hebben we het
hoofdstuk afgerond, zodat we na de vakantie met een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen.
De kinderen van groep 6 hebben inmiddels de topografie toetsen van Friesland en Groningen
gehad. We zijn sinds vorige week begonnen met het project: Met kwast en vergrootglas. Dit
project gaat over archeologie. Bij dit project hoort ook een excursie. Deze excursie vindt plaats
op woensdag 30 oktober, bij “Rijmaaran”. We zullen hier, bij goed weer, op de fiets naartoe
gaan. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan op de fiets naar school komt? We zullen om 9 uur
bij school vertrekken. Het programma bij “Rijmaaran” duurt tot 11 uur. Ook zoek ik nog enkele
ouders die voor deze woensdag stand-by willen staan. Mocht het dan heel slecht weer zijn, dan
kunnen we met auto’s worden gebracht en gehaald. U kunt dit bij juf Inge doorgeven. Wij
wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!
Nieuws uit groep 7 en 8
We zijn hard aan het werk in onze groep. Het is te merken dat de herfst gearriveerd is, er zijn
steeds meer kinderen snotterig, verkouden of soms echt ziek! Maar we bikkelen door en doen
ons best. De kinderpostzegelactie is achter de rug, de kinderen hebben ontzettend goed hun
best gedaan en veel verkocht. Super bedankt iedereen! We hebben nog een vraag voor morgen:
WELKE VADERS/MOEDERS die handig zijn met FIGUURZAGEN willen MORGENMIDDAG 18
oktober helpen op school bij de CREAMIDDAG? U bent van harte WELKOM!!!
Huiswerk voor de komende periode:
Vrij 18 oktober: toets Engels hoofdstuk 1 Ma 11 november: toets aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Hiep hiep
donderdag 17 oktober
dinsdag 22 oktober
donderdag 31 oktober

hoera!!
Henrie Vos
Tycho van Noorloos
Annebel Prinsen

groep 8
groep 4
groep 5
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