Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 27 oktober
weekopening juf Ina
vrijdag 31 oktober
groep 1 en 2 vrij
donderdag 6 november
uitgifte Opsteker nummer 6

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

Nieuws uit het team
Plaatsingswijzer
Tot vorig schooljaar was de uitkomst van de Cito eindtoets in groep 8
samen met de bevindingen rond de werkhouding en sociaal-emotionele
ontwikkeling in hoge mate bepalend voor de plaatsing van een kind in het
Voortgezet Onderwijs. Met ingang van dit schooljaar is deze procedure
veranderd omdat de Cito eindtoets pas in april gemaakt wordt. De
Plaatsingswijzer gaat uit van de leerlingprestaties van de laatste drie jaar
van de basisschool. Dat geeft, naast het advies van de leerkracht van
groep 8, een goede indicatie wat de beste vorm van vervolgonderwijs is.
Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er
wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen, rekenen & wiskunde,
technisch lezen en spelling. Het leerlingvolgsysteem van onze school wordt dus leidend voor de
verwijzing naar het vervolgonderwijs. De cito-eindtoets wordt gebruikt als ‘second opinion’
Foto’s
U hebt de foto’s in een envelop ontvangen. Wilt u deze week of volgende week de envelop aan
uw kind meegeven. Wij kunnen het dan versturen naar de fotograaf.
Oproep voor nieuw mr lid
Wij zijn op zoek naar iemand, die ca. 7 keer in het jaar op een avond tijd en
zin heeft om de ouders van de kinderen op onze school te
vertegenwoordigen in de MR.
Lid zijn van de MR is een goede gelegenheid om invloed uit te oefenen
op het wel en wee van onze school. In sommige zaken heeft een ouder
instemmingsrecht en bij andere zaken adviesrecht. Wij als MR hebben
een goede verstandhouding met de directie van de school en worden op
de hoogte gehouden van actuele zaken. Zo kunnen we voor uw kind,
verstandige beslissingen nemen.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met leden van de MR of u
kunt het aangeven bij de leerkracht van uw kind. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er
verkiezingen uitgeschreven.
Werken aan wat werkt
“Aardige dingen zeggen tegen elkaar”
De komende twee weken gaan we extra
complimenten geven als we horen dat kinderen
aardige dingen zeggen tegen elkaar. Als het ene kind
het andere een steuntje in de rug geeft( “Vera, wat
lief dat je tegen Bryan zei, dat het hem de volgende
keer zeker zal lukken!) , of een compliment geeft. (
Leuk joh, dat je wat zei over de mooie tekening van
Hans)Te vaak reageren we meteen op onaardige
opmerkingen, maar vinden
we het doodgewoon
als kinderen aardige dingen zeggen. Doet u thuis met
ons mee??
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Oproep
Het is nog wel héél erg vroeg… maar we willen u vragen om lege jampotten en
andere glazen potten voor ons te bewaren/sparen.
We willen er tijdens onze kerstviering iets mee doen en we hebben er véél
nodig! U kunt ze bij juf Ciska en juf Jolande kwijt. Alvast bedankt!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Hebben jullie ook zo genoten de afgelopen week? Maar overal komt een einde aan dus ook aan
een herfstvakantie.
We zijn weer fris en met goede zin begonnen.
Deze week werken we nog over de herfst, maar volgende
week beginnen we met het thema St. Maarten.
Natuurlijk gaan we allemaal een lampion maken.
Ook gaan we de liedjes oefenen.
Klary van de bibliotheek komt vanmiddag bij ons voorlezen.
Nieuws uit groep 3 en 4.
De vakantie zit er weer op en we zijn weer vol goede moed van start gegaan.
Juf Anita was afgelopen week geveld door de griep en juf Alie heeft haar vervangen.
We zijn dit schooljaar voor de eerste keer voor de gymles naar de sporthal geweest.
De kinderen hebben enthousiast gegymd. ( zwaaien met de touwen)
Met trefwoord zijn we bezig met de verhalen over David en Goliath en leren er een lied bij.
Groep 3 heeft met rekenen de klokken geleerd en we gaan we de komende
week dubbelen tot 12.
Groep 4 is bezig met de tafels en digitaal klokkijken.
Groep 3 leert de komende week het woord zeep en daarna sluiten we kern 3
ook al weer af.
De controledictee is afgenomen en is erg goed gegaan. Volgende week dus
weer nieuwe woorden om te oefenen.
Verder werken en knutselen we in de groep over het thema herfst.
Nieuws uit groep 5/6
Hallo allemaal,
Onze klas in helemaal in herfstsfeer gebracht! Het ziet er
weer gezellig uit en er zijn zelfs boeken over de herfst
meegenomen voor onze boekentafel. Voor de vakantie
hebben de kinderen prachtige werkstukken gemaakt
tijdens de creamiddag. Afgelopen maandag hebben alle
kinderen het signaaldictee van hoofdstuk 3 gemaakt. De
kinderen die nog moeite hebben met de geoefende
categorieën, hebben extra oefenbladen mee naar huis
gekregen, zodat ze nog even goed kunnen oefenen voor
het controledictee aanstaande maandag.

De juffen van groep 5/6
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Nieuws uit groep 7/8
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we weer fris en vol goede moed aan het werk gegaan. De
gymlessen lopen lekker, het fietsen en gymmen in groepen gaat goed en veilig. Ook hebben
lessen gehad van de politie en bureau Halt over wat hun werk betekent, en dat vonden we erg
interessant! De komende periode is er eentje van feesten én hard werken.
Onze boekentafel in de klas heeft als thema: Boeken uit de
Bovenbouw. Het zou fijn zijn als uw kind een boek mag
meenemen van thuis als dat past binnen dit thema. Natuurlijk
komt het ook weer mee naar huis!
We spreken u als ouders binnenkort op de contactavond, dat
vinden we fijn en zinvol.
Huiswerk voor de komende periode:
Maandag 3 november: signaaldictee thema 3 spelling
Dinsdag 11 november: controledictee thema 3 spelling
Hiep hiep hoera!!
vrijdag 31 oktober
Annebel Prinsen
woensdag 5 november
Kasper Nijsen

groep 6
groep 6
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