Belangrijke data voor de
maandag 10 november
maandag 10 november
dinsdag 11 november
maandag 17 november
maandag 17 november
donderdag 20 november
donderdag 20 november
maandag 24 november
vrijdag 28 november

komende periode:
weekopening juf Marjan
contactavond
Sint Maarten
weekopening juf Ciska
studiemiddag (kinderen ’s middags vrij)
uitgifte Opsteker nummer 7
vergadering leerlingenraad
weekopening juf Ina
groep 1, 2, 3 en 4 vrij

groep 6
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 8
team
groep 1 t/m 8
groep 1
groep 1 t/m 4

Nieuws uit het team
Contactavond
Voor de contactavond van 10 november zijn alle ouders uitgenodigd. Het is
een goede zaak om regelmatig met de groepsleerkracht te spreken over de
leervorderingen van uw kind.
Deze week ontvangt u een briefje waarop de tijd staat dat u wordt
verwacht.
De Bieb
We willen graag dat de bieb in Schoonoord behouden blijft. Hoe meer kinderen lid worden van
de bieb hoe groter de kans is dat de bieb in Schoonoord open blijft
Volgende week krijgen de leerlingen van groep 4 en 6 een brief mee over de NSCCT-toets. Op
17 november wordt deze toets afgenomen.
Studiemiddag
Op maandagmiddag gaan alle collega’s vergaderen over de volgende onderwerpen:
 Hoe kunnen we de methode Estafette (technisch lezen) nog beter inzetten in de
groepen?
 Welke nieuwe taalmethodes zijn er op de markt?
 Hoe kunnen we onze rekenmethode optimaal inzetten in de groepen?
 Wat is onze visie en missie?
Het zijn weer boeiende onderwerpen waar we die middag over gaan
discussiëren.
Leerlingenraad
In de kalender staat dat de leerlingenraad op vrijdag 21 november
gaat vergaderen. Deze vergadering wordt één dag vervroegd. De
vergadering zal nu plaatsvinden op donderdag 20 november. Vier
Leerlingen van groep 5/6 en 7/8 worden voor deze vergadering
uitgenodigd.
Juf Inge
Juf Inge heeft de afgelopen tijd volop genoten van haar zoon Jesse. Toch heeft ze ook zin om
de draad weer op te pakken. Maandag 8 december zal haar eerste werkdag zijn. Voor die tijd
zal ze geregeld op school te zien zijn om zich voor te bereiden.
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!” 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
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’s morgens eerst het konijn eten geeft voor je zelf gaat eten zoals we hebben afgesproken, ik
ben trots op je!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we nog even heel druk bezig met de
lampionnen, want vrijdag komen een aantal moeders
ze in elkaar zetten.
De kinderen zijn heel druk bezig geweest en hebben
verschrikkelijk hard gewerkt, maar het resultaat mag
er ook zijn.
A.s. dinsdag gaan we met gr. 1 t/m 4 naar het
Ellertsveld om daar onze lampionnen te showen en
onze liedjes te zingen.
Graag wil ik 1 of 2 ouder(s) vragen om de lampionnen naar het Ellertsveld te brengen.
Wie heeft even tijd om de lampionnen heen te brengen en later weer op te halen?
Volgende week ronden we het thema St. Maarten af.
Nieuws uit groep 3 en 4
In groep 3 hebben we vorige week kern 3
afgerond. En tevens de herfstsignalering
afgenomen. Dit is een moment waarop we de
vorderingen van de leerlingen goed in beeld
krijgen. We zijn deze week begonnen met kern 4;
de woorden huis en weg zijn aangeleerd. Met
rekenen zijn we bezig met het oefenen en betalen
met muntjes van 1 en 2 euro en biljetten van 5
euro. Ook zijn we bezig met het splitsen tot 10.
Groep 4 heeft het signaaldictee gemaakt van
thema vier en krijgt het gemaakte dictee mee
naar huis, zodat u kunt zien welke categorieën eventueel thuis extra kunnen worden geoefend.
Dit doen we natuurlijk ook in de klas. Met rekenen zijn we bezig met het ‘handig’ tellen in
groepjes. Bijvoorbeeld; in een eierdoos zie je 3 groepjes van 2 of 2 groepjes van 3. Dit is een
belangrijke stap naar het vermenigvuldigen. Deze week worden de lampionnen afgemaakt,
zodat we dinsdag weer met groep 1 tot met 4 naar het Ellertsveld kunnen om onze Sint Maarten
liedjes te zingen. Wij zoeken voor onze groep nog iemand die de lampionnen naar het
Ellertsveld wil brengen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Hallo allemaal,
Maandag wordt een drukke dag, allereerst is de weekopening van groep 6. We hebben goed
geoefend dus we hopen dat we een leuke weekopening kunnen geven. Het thema voor de
komende week is Friends forever. De afgelopen weken stond het thema vriendschap centraal,
ook zijn we in de klas nogal druk geweest met “hoe ga je vriendschappelijk met elkaar om”. Het
schijnt dat dit niet altijd even makkelijk is. Daarom hebben we met de hele klas een “wij pesten
niet” papier gemaakt waar we allemaal onze namen opgezet hebben.
Verder hebben we maandag het signaaldictee en de taaltoets van hoofdstuk 4. Ook is de

rekentoets de komende week aan de beurt van blok 2. De laatste toets is dan op maandag 17
november, namelijk het controledictee van hoofdstuk 4. Dan hebben we voorlopig alle toetsen
weer gehad. Onze tafeltafel puilt bijna uit van alle spullen die de kinderen meegenomen hebben!
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Heel goed gedaan! Er worden heel wat lastige tafels bedacht met heel gewone spullen. Voor
geschiedenis zijn we druk bezig om een eigen tijdlijn te maken, de meeste kinderen hebben
hiervoor al foto’s meegenomen. (UBS stick mag ook, dan printen we ze even op school.) Er zijn
al heel wat leuke kiekjes voorbij gekomen. Annebel heeft donderdag de eerste boekbespreking
gegeven! Heel erg leuk! Er hangt een lijst op de deur van de klas waar op staat wanneer wie
aan de beurt is. Ook zijn we druk bezig met de lampionnen! Ze worden prachtig!!!
Nieuws uit groep 7 en 8
Ook in de bovenbouw wordt er hard gewerkt aan de lampions. Want 11 november is de dag… 
Evelien is de pechvogel van de week , ze brak haar pols tijdens het voetballen op school! Ze is
een bikkel en we wensen haar veel beterschap. Verder gaat het lekker zijn gangetje, er wordt
hard gewerkt. De kinderen hebben kennis gemaakt met juf Daniëlle, die op woensdag juf
Jolande verving.
Huiswerk voor de komende periode:
Dinsdag 11 november: controledictee thema 3 spelling
Hiep hiep
zaterdag 15 november
donderdag 27 november
zondag 30 november
zondag 30 november

hoera!!
Esmaralda Dam
Flore van der Veen
Julia Jonkers
Martijn Nijsen

groep
groep
groep
groep

2
2
2
8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Een brief van een ouder van de van Royenschool
L.S.
Tijdens de ‘Lawaaioptocht’ , gericht tegen de sluiting van de bibliotheek in de huidige vorm,
liet de wethouder zich ontvallen dat het aantal lidmaatschappen van de bibliotheek in geen
verhouding stond tot het aantal ondertekenaars van de petitie.
Dit moet een uitdaging zijn voor zich betrokken voelende ouders van minderjarige kinderen,
die wellicht ook nog deze petitie hebben getekend ! Het lidmaatschap van kinderen tot 19 jaar
is gratis, zodat financieel gezien, er geen directe bezwaren kunnen zijn de argumenten van de
wethouder op dit punt te weerleggen.
(NB : WIST U DAT ER OOK CD’S EN DVD’S KUNNEN WORDEN GELEEND IN DE BIBLIOTHEEK ?
OOK –VOOR LEDEN- GRATIS WIFI EN GEBRUIK VAN COMPUTER )
Wat is hiervoor nodig ?
De minderjarige heeft een machtiging nodig van een van de ouders.
In deze machtiging moeten de volgende gegevens staan :
------------------------------------------------hier afscheuren---------------------------------------Ondergetekende wil graag zijn kind laten inschrijven als lid van de bibliotheek Schoonoord.
Naam (kind) : ____________________________
Adres : ____________________________
Postcode / woonplaats : _________________________________
Geboortedatum : ____/ _______/ ________
Telefoon : ___________________
E-mail : ___________________________
Handtekening ( van de ouder) _______________________
Naam ( van de ouder )__________________________
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
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