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Algemene informatie:
Nationaal schoolontbijt.
Volgende woensdag 3 november is het Nationaal Schoolontbijt.
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht.
Zoals elk jaar willen wij u vragen om alle kinderen hun eigen bord, beker en bestek mee te geven. Dit
kan eventueel ook alvast op dinsdag.
Omdat je ontbijten natuurlijk vaak in je pyjama doet, mogen de kinderen die dit willen in pyjama naar
school komen!!
Er is gedacht aan de kinderen met een allergie (gluten, melk, noten/pinda, halal). Deze kinderen
hoeven in principe zelf niks mee te nemen maar wanneer u dit toch graag zelf wilt verzorgen, mag dit
natuurlijk ook altijd.
In de bijlage van de nieuwsbrief en op de site www.schoolontbijt.nl is nog wat leuke
achtergrondinformatie te vinden. Wij hebben er zin in!
Studiedag team.
Vrijdag zijn de kinderen vrij. In de ochtend hebben wij een sessie met onze collega’s van de Klimboom
en de Roelevaer in het kader van de ontwikkeling van het Kindcentrum.
De middag wordt ingevuld in het kader van onze schoolontwikkeling.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

01-11
02-11
03-11
04-11
05-11
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Nationaal Schoolontbijt. Aanvang: 8,30 uur.
Versturen Nieuwsbrief 09.
Studiedag team, de leerlingen zijn vrij.
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Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week zijn wij gestart met het project "Kleine vos, grote vos". Hierbij hebben wij een klein vosje in
de klas gevonden die op zoek was naar de grote vos en een mooi nieuw hol om in te wonen. Ook
hebben wij eten gezocht voor de vos. Hierbij kwamen wij wormen en slakken tegen. Deze hebben wij
uitvoerig bekeken. Volgende week gaan wij verder.
De letter van de week is de v van vos. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Het cijfer van de week is de 4, deze hebben wij geschreven in ons cijferboek.
Op donderdagochtend zijn wij naar de voorstelling "Koning Willem, wil 'em" geweest, deze was op de
Klimboom dus het was een echt uitje. De voorstelling was heel erg leuk en wij hebben geleerd dat je
moet delen als je samen wilt spelen.
Woensdag 3 november is het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen eten samen een broodje als ontbijt
op school (het wordt verzorgd door school). De kinderen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee. Wel
graag de lunch meegeven.
Op vrijdag 5 november is de school gesloten in verband met een studiedag.
Fijn weekend allemaal. De kleuterjuffen
Groep 3:
Na een heerlijke vakantie zijn we deze week weer lekker aan de slag gegaan, lezen kern 2 hebben we
afgesloten en we zijn begonnen met kern 3, we hebben de d van doos geleerd, best lastig hoor die b en
d! Met het rekenen zijn we gestart met blok 3 waar we hebben kennis gemaakt met de bussommen, +
en - (erbij en eraf) en het rekenrek (10 structuur).
Afgelopen week zijn we ook begonnen met het project Bollen en Knollen. We hebben aardappels en
uien onderzocht, wat is het verschil tussen een bol en een knol? Komende weken gaan we
onderzoeken hoe bollen en knollen groeien, hiervoor hebben we 10 glazen potten nodig (groot
formaat bv. van augurk of groenten) Wie helpt ons sparen, we hebben ze donderdag nodig.
Woensdag is het Nationaal schoolontbijt, we eten op school! Op de site van het schoolontbijt kunt u
terugvinden wat er allemaal voorgeschoteld wordt. Het zou fijn zijn als de kinderen dinsdag hun BBBB
(bord, beker, bakje, bestek) mee kunnen nemen, dan kunnen we alvast de tafels dekken! Volgende
week vrijdag (5 november) is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Fijn weekend! Groetjes juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we weer lekker aan het werk gegaan. We hebben een andere
plaats in het lokaal gekregen. Af en toe loopt er nog wel eens iemand naar de verkeerde plek �.
Omdat het alweer bijna Halloween is hebben we Engelstalige Halloween liedjes geleerd. Leuk! Het
tellen in het Engels gaat ons prima af. Afgelopen woensdag was de taaltoets van het thema
'Onderweg'. In de groep hebben we hiervoor nog even kunnen oefenen, ook in de vorm van een leuk
online spel. Met schrijven zijn we toe aan de hoofdletter M. Door middel van het tellen van de apen in
de dierentuin hebben we de tafel van 10 geleerd. Komende woensdag is het schoolontbijt. We
schuiven gezellig samen aan voor een lekker en gezond ontbijtje. Zie hiervoor het algemene stukje in
de nieuwsbrief. Vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team.
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Na een fijne herfstvakantie zijn wij weer lekker gestart. We gingen zelf, via de plattegrond, op zoek
naar ons nieuwe plekje in de klas. Met Taal sluiten wij maandag het thema nacht af met een toets. We
starten dinsdag met het nieuwe thema ‘De dierentuin’. Gisteren kregen wij een interessante gastles
over morse taal en programmeren. We leerden onze naam schrijven in morsetekens en mochten met
lego een joystick bouwen, waarmee we de tekens door konden seinen, supergaaf! Met geschiedenis
sluiten wij het thema ‘Jagers en boeren’ af met een toets. De komende tijd gaan we aan de slag met
de tijd van Grieken en Romeinen. Woensdag is het schoolontbijt en mogen wij gezellig in pyjama naar
school komen. Meer info vindt u in het algemene stukje van de nieuwsbrief.
Vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten.
Deze week zijn wij gestart met de leesbeurten. Wat was het leuk en wat gaven de kinderen elkaar
goede tips en tops. Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt:
5A: Jenisha, Noah, Tim
5B: Tobias, Liam, Alhena, Lina
Huiswerk:
Maandag toets taal thema nacht à thuis woordjes leren
Donderdag toets Geschiedenis hoofdstuk 1 à thuis samenvatting lezen
Tafels oefenen (per mail ontvangt u welke tafel uw kind mag oefenen)
Fijn weekend,
De juffen van groep 5
Groep 6:
Afgelopen donderdag hadden we een gastles, die verzorgd werd door medewerkers van de
bibliotheek. Het thema was Mediawijsheid. We leren over "Morse", een codetaal. We schrijven ook
onze eigen naam met deze codetaal. Daarna gaan we aan de slag met lego en we bouwen in 2 of 3tallen een Joystick. Op de iPad schrijven we zelf een programma. Goed gedaan allemaal!
Tijdens rekenen werken we met staafdiagrammen. We lezen bijvoorbeeld af aan de hand van het
diagram hoeveel bezoekers er in een museum komen per dag, maar we vullen ook zelf een diagram in.
Het thema van taal is "Pronkstukken". We beschrijven een voorwerp uit de verzameling in ons
bronnenboek. We herhalen tijdens spelling nogmaals de persoonsvorm en het onderwerp. Ook gaan
we aan de slag met langermaakwoorden die eindigen op -heid en -teit. Volgende week woensdag is
het schoolontbijt. Lees hierover ook het algemene stukje in de nieuwsbrief. Vergeet niet bord, beker en
bestek mee te nemen!
Huiswerk: dinsdag 2 november topografie Friesland, Groningen en Drenthe.
Leesbeurten: Faye (1/11), Jesse (2/11), Adam (3/11) en Julia (4/11).
Vrijdag 5 november zijn jullie vrij vanwege de studiedag.
Prettig weekend,
de juffen.
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Groep 7:
Het was na de herfstvakantie weer even wennen, maar we hebben weer hard gewerkt. Zo hebben we
met spelling geoefend met werkwoordspelling, persoonsvorm, onderwerp en hebben we alweer blok 2
afgesloten met een toets. Met taal hebben we het gehad over beschrijven, familietradities, herkomst
van achternamen en leerden we nieuwe woorden zoals de bloedverwant, harmonieus en erven.
Tijdens rekenen gingen we aan de slag met een miljoen, kommagetallen en breuken, kubieke meters
en cirkeldiagrammen. In plaats van Kwink hebben we een les van Kriebels in je buik gedaan. We
bespraken wie er al computer of telefoon heeft, wat je op je telefoon doet en welke afspraken je er
over hebt gemaakt. We bekeken een filmpje waarin een meisje online iemand leerde kennen en later
verkering mee wilde. De boodschap was uiteindelijk vooral dat je je bewust moet zijn van wat je op
internet zet, hoe het overkomt, waar je een onprettig gevoel van krijgt en wat je dan kunt doen. De
kinderen dachten heel goed mee en stonden open de verschillen onderling.
De vredesposters zijn ingeleverd en de leerkrachten hebben de drie beste posters uitgekozen. Wick,
Matthijs, Sounna, Sarah en Faya, gefeliciteerd! Maandag worden ze opgehaald en wordt er 's middags
op het gemeentehuis de winnaar van alle deelnemende posters bekend gemaakt. Veel succes!
Volgende week hebben we op woensdag het nationaal schoolontbijt. Dit is natuurlijk heel gezellig,
maar hierdoor besteden we ook aandacht aan gezond eten. Verder hebben we een korte schoolweek,
omdat we op vrijdag studiedag hebben. Daarnaast saat er op de agenda:
- maandag 1 nov: aardrijkskundetoets hoofdstuk 1
- dinsdag 2 nov: huiswerkblad inleveren
- Gedichten: Matthijs, Sarah en Wessel
Fijn weekend, groetjes van juf Mieke, juf Marian en juf Dyonne
De groepen 8:
Na een fijne herfstvakantie zijn we alweer hard
aan het werk gegaan. We hebben de eerste
geschiedenistoets gemaakt en we hebben de
boekenbeurten afgerond. Bij Engels hebben we het
over Tom die een tripje langs “the Rhine” maakt. In
de tekst waren we op zoek naar “places”,
“emotions”, en “verbs”. Vooral de
“verbs”(=werkwoorden) waren best moeilijk.
Bij rekenen oefenen we op dit moment het
cijferend delen. Tegenwoordig wordt dit als volgt
aangeleerd:
Ook moest deze week de tekening voor de
vredesposterwedstrijd worden ingeleverd. Op
vrijdag ging het team jureren en werd zowel voor
groep 7 als voor de groepen 8 een top 3
uitgekozen. Daarover is inmiddels ook een mailtje naar de desbetreffende kinderen gestuurd met
gegevens over de prijsuitreiking op maandag 1 november in het gemeentehuis.
De top 3 voor de groepen 8 is geworden:
Yara en Kate 8A
Manou 8A
Anoek 8B
Volgende week doen we mee aan het Nationaal schoolontbijt. We starten gewoon om 8.30 uur en het
is handig als de leerlingen zelf een bord, beker en bestek meenemen. Mocht uw kind last hebben van
allergieën, dan kunt u uw kind iets van thuis meegeven in een trommeltje.
Volgende week vrijdag is er een studiedag voor het team, dus dan zijn de leerlingen een dagje vrij!
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In de schoolkalender staat dat de adviesgesprekken zijn in de week van 29 november. Dit is een foutje.
De adviesgesprekken zijn een week eerder, dus in de week van 22 november. Volgende week krijgen
de leerlingen de indeling van die gesprekken mee naar huis.
Huiswerk:
Donderdag 04-11: Maken huiswerkblad werkwoordspelling
Groep 8A: Engelse woordjes les 4 leren
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
30-10 Yuna Loos (2016)
5-11 Job Hoogenboom (2016)
5
Noor Struive (2012)
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