Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 8 september
vrijdag 12 september

weekopening juf Ciska
korfbaltoernooi

groep 7
groep 5 t/m 8

Nieuws uit het team
Krentenbaard
In groep 1 en 2 is krentenbaard geconstateerd.
Als een schoolkind krentenbaard heeft, dragen meestal meerdere kinderen in de klas de bacterie
al bij zich, ook zonder dat u iets aan ze ziet. Het heeft dus weinig zin uw kind thuis te houden
om besmetting van anderen te voorkomen. Medisch gezien is er geen reden om uw kind thuis te
houden.
Gevonden voorwerpen
In de personeelskamer staat een doos vol met sjaals, handschoenen en andere kleding.
Sommige kledingstukken liggen al maanden op school. Kijk er nog even tussen of er ook iets
tussen ligt dat van uw kind is.
De schoolfotograaf.
De fotograaf was dinsdag ziek. Hij komt nu op dinsdagmorgen 16 september.
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 is dat geen probleem.
Leesplezier
Hoe zorgen we ervoor dat we het leesplezier van leerlingen bevorderen. Dit was
de centrale vraag die we ons tijdens de vergadering op 1 september stelden.
Wanneer leerlingen meer zin in lezen hebben, zullen ze meer gaan lezen en gaan
ze ook beter lezen. Op deze vergadering hebben we afspraken gemaakt. Zo zal er
in elke groep een leeshoek worden ingericht die er uitnodigend uitziet. We gaan nog meer
voorlezen. Tijdens de fruitpauze zal er uit een prachtig boek worden voorgelezen. Na de
morgenpauze gaan de midden- en bovenbouw een kwartier vrij lezen. De komende tijd zullen
we u op de hoogte houden van de stappen die we zetten.
We willen nieuwe boeken aanschaffen. Misschien hebt u thuis ook nog wel een leesboek liggen
dat de moeite waard is om te lezen. Wij zijn er blij mee.
Korfbaltoernooi
Met drie teams doen we mee aan het korfbaltoernooi. We hebben drie ouders bereid gevonden
om de teams te begeleiden. We willen de ouders hartelijk danken voor hun hulp.
Hulp bij activiteiten
Nog niet alle ouders hebben de lijst mee gegeven aan hun kind. Al zeer veel ouders hebben
middels het formulier hun hulp aangeboden. Dit is echt geweldig!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We gaan verder met het thema lichaam.
Deze week hebben we een “ik” geknutseld en volgende week gaan we
onszelf tekenen onder een foto van ons hoofd.
We hebben ook al een liedje geleerd over het lichaam nl.
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin. Dit is mijn mondje met
tandjes erin.
Dit zijn mijn oortjes, mijn oogjes, mijn haar. Nu nog mijn neusje en dan
ben ik klaar.
Verder hebben we over de verschillende lichaamsdelen gesproken. Wijs ze maar aan.....
wenkbrauw, elleboog, knie, wimpers, schouder enz.
Ook hebben we nog een nieuwe leerling in gr. 1 gekregen. Hij heet Tycho Martens en we willen
hem heel veel succes en plezier op onze school wensen.
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Nieuws uit groep 3 en 4.
We gaan alweer een paar weken naar school en hebben hard gewerkt. Fijn
dat er dinsdagavond zoveel ouders waren op de informatieavond. Het is
goed elkaar op de hoogte te houden. In groep 3 sluiten we volgende week
alweer kern 1 af van veilig leren lezen en we kunnen al 4 schrijfletters
schrijven. In groep 4 hebben we met geld gerekend en zijn we de sommen
t/m 20 aan het automatiseren en memoriseren. Het signaaldictee is goed
gemaakt en we hebben het eerste thema van taal, een nieuw huis, deze week afgesloten met
een controledictee en de eerste echte taaltoets.
Nieuws uit groep 5 en 6.
Onze boekenhoek is uitgebreid met een hele collectie boeken uit de bibliotheek! Als je thuis een
leuk boek hebt, mag je dat boek natuurlijk meenemen om in de klas te lezen. Afgelopen week
hebben we het eerste signaaldictee gehad van spelling. Volgende week maandag staat het
controledictee van het eerste hoofdstuk op het programma. Nog even goed oefenen dus!
Gelukkig heeft iedereen vorige week een huiswerkboekje met alle spellingswoorden voor het
hele jaar meegekregen, dus dat oefenen moet wel lukken. Ook zijn we in groep 5 druk geweest
met de tafels. De tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 hebben de kinderen vorig jaar goed uit hun
hoofd geleerd. (We gaan er dus ook vanuit dat iedereen deze goed kent!!!!) We beginnen nu
met de tafel van 6. Volgende week gaan we kijken hoe goed iedereen deze tafel al kent. Een
leuke site om nog even te oefenen is o.a. www.onlineklas.nl
De kinderen krijgen vanaf volgende week nog meer huiswerk mee.
Voor estafette (technisch lezen) krijgen de kinderen namelijk Vloeiend en Vlot mee naar huis.
Wanneer het blad thuis iedere dag even 3x gelezen wordt, zou dat erg fijn zijn!
Nieuws uit groep 7 en 8
De afgelopen periode is er een prima start gemaakt! De kinderen wennen
aan hun ‘nieuwe’ juffen en aan het werk. Op de informatieavond mochten
we veel ouders begroeten, fijn is dat. Naast het reilen en zeilen in onze
groep is er al uitgebreid gesproken over de schoolverlating van onze groep
8, omdat dat dit jaar anders gaat dan andere jaren. Alle ouders hebben
daarover ook een informatiebrief gekregen.
Op dinsdag 16 september worden de kinderen van groep 7 ‘gescreend’
door de assistente van de GGD-jeugdzorg. U heeft hierover een brief ontvangen. Die dag gaan
we dus niet naar de gymnastiek!
Het huiswerk voor de komende weken:
Maandag 8 september: controledictee spelling, thema 1
Elk kind heeft een boekje ontvangen waarin alle woorden die geoefend moeten worden per
thema in staan. Ook de werkwoorden die in het thema aan bod komen staan daar in. Oefent u
regelmatig met uw kind? Dat levert betere resultaten op!
UITNODIGING – UITNODIGING - UITNODIGING
De jeugdraad van de Protestantse kerken te Schoonoord organiseert
op woensdag 17 sept. a.s. een GEZELLIGE MIDDAG voor de kinderen in:
groep 1 t/m 4 van 13.30 uur tot 15.00 uur; en
groep 5 t/m 8 van 15.15 uur tot 16.45 uur,
in de Rank, achter de Wijngaard (Geref.kerk) Kerklaan 35.
Opgave vooraf is niet nodig, gratis deelname.
Contactpersoon: Gea Habers, Tramstraat 31, tel. 382349.

Hiep hiep hoera!!
donderdag 11september
zondag 14 september

Timo Stam
Lesley Lahuis

groep 4
groep 6
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