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AGENDA (ALGEMEEN)
6 december
School in Kerstsfeer brengen; 19.00 uur
7 december
Vuurwerkvoorlichting groep 7,8 in Grootegast (12.15 – 14.30 uur)
12 december
Landelijke onderwijsstaking. School dicht!
14 december
Sprookje “De gouden toverketting” voor groep 1 t/m 4 in Leek
20 december
Kerstwandeling (woensdagavond; 17.00 uur)
23 december t/m 7 januari Kerstvakantie
9 januari
Studiemiddag team; alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Staking dinsdag 12 december
Alle ouders/verzorgers hebben gisteren een brief ontvangen met de definitieve informatie.
Beide scholen in De Binding zijn gesloten op deze dinsdag 12
december.
Baby voor juf Joke!
Juf Joke en haar man Peter zijn trotse ouders geworden van
zoon Tim. Tim is geboren op 29 november. Moeder en zoon
maken het goed!

NIEUWS ALGEMEEN
Sinterklaasfeest
We hadden gisteren een heel gezellig Sinterklaasfeest! Alle ouders die geholpen hebben,
om er een geslaagd feest van te maken, willen we hierbij hartelijk bedanken! De foto's kunt u
bekijken in het fotoalbum op onze website.
Sprookje De Gouden Toverketting
De oudertoneelgroep van o.b.s. De Nijenoert voert op donderdag 14 en vrijdag 15 december
2017 weer een eigengemaakt sprookje op. Het sprookje heet ‘de gouden toverketting’ en
vertelt het volgende verhaal: Het verhaal van 'De gouden toverketting' speelt zich af in
China. Rond het paleis van de keizer van dit supergrote land doet prinses Leika een
bijzondere vondst, een prachtige toverketting van goud. Zij brengt deze naar haar vader,
keizer Ho, die vervolgens verrassende ontdekkingen doet. Keizer Koshi van Japan en zijn
zoon Sato zijn van plan de ketting te stelen en sturen twee échte zwaardvechters. Maar
China heeft óók een dappere strijder... De spannende en komische gebeurtenissen wisselen
elkaar snel af in dit sprookje. Natuurlijk is er een vleugje romantiek bij, én - zo hoort het! een happy end!
Op donderdagochtend 14 december gaan de groepen 1 t/m 4 van dit sprookje genieten. De
voorstelling begint om 10.30 uur en duurt ongeveer 50 minuten, dus we hopen rond 12.00

uur weer terug te zijn. Helaas hebben we nog niet genoeg vervoer!! U kunt zich
aanmelden bij de leerkrachten of bij klassenouders De ouders die rijden ontvangen volgende
week nog een briefje met aanvullende informatie.

Nieuws van de kerstcommissie
Op woensdag 20 december wordt er door De Klister en Het Kompas een kerstwandeling
georganiseerd. We wandelen dan, langs taferelen uit het kerstverhaal, die op verschillende
plaatsen in het dorp te vinden zullen zijn. Er wordt gestart vanaf 17.00 uur. Nadere
informatie volgt binnenkort.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje en wij werken langzaamaan toe naar het
volgende mooie feest Kerstmis. Daar hoort natuurlijk een kerstboom bij, die de kinderen zelf
gaan versieren. Natuurlijk gaan we kerstknutsels maken en met het brandende haardje op
het digibord en de lichtjes, wordt het in de donkere ochtend extra gezellig in de klas.
Bedankt!
We willen de familie Hamberg bedanken voor de educatieve boekenserie over de boerderij
met bijbehorend speelkleed en boerderijdieren. Wij zijn er super blij mee!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de
kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!
Thema kern 5: Mag dat wel?
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen.
Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd
op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat
allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat

mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de
boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.
Letters en woorden lezen in kern 5
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’
en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere
dag.
Groep 4
Na een gezellig Sinterklaasfeest richten we ons weer op de normale lessen.
Spelling
Blok 2 is afgerond met een controledictee en nu gaan we verder met woordpakket 9 van
Blok 3. Dit woordpakket gaat over woorden met de ei en de ij, woorden die je moet
onthouden om ze goed te kunnen schrijven. Voor sommige leerlingen gaat dit als vanzelf,
maar de meeste leerlingen moeten oefenen om de verschillende woorden goed te kunnen
schrijven.
Taal
Deze week nog worden de controletoetsen van woordenschat en woord- en zinsbouw
afgerond.
Rekenen
Ook bij het rekenen hebben we al de tweede bloktoets afgerond. Het getalbegrip van
getallen t/m 100 stond hier centraal.
In blok 3 maken we kennis met de tafels van vermenigvuldiging. We hebben al een
voorproefje gehad, door te rekenen met pepernoten. Verder gaan we sommen maken als 46
+ 33 = en 57 - 35 = m.b.v. de getallenlijn.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Eind van deze week maken beide groepen de rekentoets van blok 2. Volgende week gaan
we dan aan de slag met H(herhalings-)bladen en/of R(remediërende-)bladen.
Spelling
Eind deze week maken we het signaleringsdictee van blok 2. Het gaat om de
woordpakketten 5 t/m 8. Volgende week zijn we dan bezig met de R- en/of H-bladen. En aan
het eind van die week(week 50) sluiten we het blok af met het controledictee.
Taal
Beide groepen maken deze week de signaleringstoets van blok 2. Volgende week
volgen dan de R-en/of H-bladen. Aan het eind van die week(week 50) volgt dan de
controletoets.
Wibo
Donderdag 7 december is de laatste Wibo-les. Zoals u weet, mogen de
ouders/verzorgers bij deze les aanwezig zijn. U dient dan wel om 11.00 uur in de sporthal
aanwezig te zijn.
Sinterklaasfeest
Wat een prachtige surprises waren er dinsdag te bewonderen in onze klas.
Jongens en meisjes(en ouders); super gedaan! Ook was er flink gezwoegd op de gedichten.
Knap hoor!

Aardrijkskunde
Woensdag(6 dec.) hebben de kinderen les 4 gemaakt van thema 4 van het boek van groep
5. Ze hebben een samenvatting mee naar huis gekregen om thuis te leren. Volgende week
woensdag, 13 december, hebben we dan een toets.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Sinterklaas
Wat hebben we gisteren genoten van alle gezelligheid in de klas. We hebben prachtige
surprises gezien en gekregen! Wat fijn, dat dit ook mede dankzij u mogelijk was.
Vuurwerkvoorlichting
Morgen, donderdag 7 december, gaat groep 7/8 naar Grootegast voor de
vuurwerkvoorlichting. De kinderen zullen om ongeveer 14:30 uur klaar zijn in Grootegast. De
verwachting is dat ze iets na 15:00 uur weer in Opende zijn.
Afwezigheid juf Laura
Op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 december zal er vervanging zijn voor juf
Laura in groep 7/8. Er wordt nog een verstandskies verwijderd in deze week. Gelukkig is dit
de laatste…!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Lichtjesavond
zondag 10 dec 2017 om 18.45
op de begraafplaats in Opende
Elke tweede zondag in december wordt wereldlichtjesdag gehouden.
Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00u kaarsjes aan
ter nagedachtenis van overleden kinderen. Ook in Opende steken we kaarsjes aan om
kinderen te gedenken die overleden zijn maar ook ter nagedachtenis aan een
dierbare die is overleden. Het maakt daarbij niet uit hoelang het geleden is.
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter en warmer voor mensen die een dierbare
moeten missen en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
Met elkaar beleven en er voor elkaar zijn, de tijd te nemen om heel even stil te staan.

Lichtjesavond in Opende is een bijzonder samenzijn met muziek,
mooie teksten en veel brandende kaarsen.
Or

Organisatie: Uitvaartvereniging “Laatste Eer” Opende

