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AGENDA
22 t/m 26 oktober
30 oktober
5 november
5 november
7 november

Herfstvakantie
Bibliotheekactiviteit voor groep 1 en 2
Hoofdluiscontrole
Zakelijke ouderavond
Margedag; alle leerlingen vrij

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Zakelijke ouderavond
De OV nodigt u allen uit op de zakelijke ouderavond maandag 5 november. Op de zakelijke
ouderavond wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld, worden de jaarverslagen
gepresenteerd, worden de leden voor de OV en MR benoemd en is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.
De OV zal voorstellen om ook in schooljaar 2019-2020 de ouderbijdrage te laten staan op
€ 40,-- per leerling.
U ontvangt in de bijlage de agenda en het opgaveformulier.
Uiterlijk dinsdag 30 oktober krijgt u de bijbehorende papieren (OV en MR jaarverslag)
digitaal toegestuurd. Het financiële verslag ligt vanaf maandag 29 oktober ter inzage in het
kantoor van Tamara de Haan . Eventuele vragen kunt u vooraf aan de zakelijke ouderavond
(tot 2 november) indienen bij de penningmeester Nikolien Groen;
n.groendepoel@outlook.com
Afscheid Mevr. Fakhra
‘Juf’ Asmaa Fakhra was vandaag voor het laatst bij ons op school in groep 1/2. We
bedanken haar heel hartelijk voor de inzet en wensen haar veel goeds in het vervolg!
Bewegen
Bewegen is erg belangrijk voor kinderen. Ze hebben vaak veel energie en bewegen graag.
Hele jonge kinderen leren spelend en ook voor oudere kinderen blijft dit erg belangrijk.
Bewegend leren is dan ook dit schooljaar een speerpunt. Misschien heeft u al eens
meegekregen dat leerlingen rekenen op het schoolplein? Of spelen met letters?
Ook het vak gymnastiek is belangrijk. Goed voor je lijf en de motorische ontwikkeling!
Herinnering gym afspraken
• Na de herfstvakantie gymnastieken alle kinderen in gymkleding en schoenen. Indien
iemand geen kleding en schoenen bij zich heeft, kunnen ze niet meedoen met de les.
Dat vinden we erg jammer en vragen dan ook de medewerking van de ouders. Wilt u
uw kind eraan helpen herinneren?
• Blessure? Graag doorgeven door middel van een briefje of mail. Anders gaan we er
vanuit dat leerlingen gewoon meedoen met de gymlessen.
• Als leerlingen niet meedoen met de gym, krijgen ze vervangend werk op school.

Oortelefoontjes
Er wordt in groep 5 t/m 8 steeds meer en vaker gewerkt op de chromebooks. Daarvoor
hebben de leerlingen oortelefoontjes (oortjes) nodig. We zullen vanuit school opbergdoosjes
en oortjes aanschaffen. Elk kind kan éénmalig een opbergdoosje en eventueel oortjes
krijgen. Gaat deze stuk, dan verwachten we dat kinderen een vervangend oortelefoontje
meenemen vanuit huis. Vaak hebben mensen thuis ook nog ergens oortjes liggen. In dat
geval stellen we het erg op prijs dat leerlingen de oortjes dan meenemen vanuit huis. Na de
vakantie zullen de leerkrachten de oortjes uitdelen.

NIEUWS ALGEMEEN
Hoofdluis
In een van de onderbouwgroepen heeft een ouder hoofdluis geconstateerd bij haar kind. De
betrokken groep is op de hoogte gebracht, maar we vragen opnieuw ook aan alle andere
ouders om hun eigen kind te checken dmv te kammen met een luizen/netenkam. Heeft u
hoofdluis geconstateerd en behandeld, dan vragen we u om dat te melden op school.
Thema ‘herfst’
De hele school is weer prachtig versierd in thema herfst. De versiercommissie héél héél erg
bedankt!
Feestelijke dag
Vandaag vierden we de verjaardagen van de leerkrachten èn het jubileum van juf Feikje (25
jaar juf!). Vanmorgen zijn we met elkaar begonnen in het speellokaal. We hebben eerst juf
Feikje gefeliciteerd en allerlei cadeautjes gegeven. En daarna gezongen voor alle
leerkrachten.
De rest van de ochtend was er een feestelijk programma in
de verschillende groepen. En wat was het prachtig weer!
Ook was er een (geslaagde!) workshop graffiti-spuiten voor
de leerlingen van groep 4 t/m 8. De leerlingen van groep
1/2/3 hebben hun eigen naam mogen verven. De
kunstwerken liggen nog te drogen en de jongere kinderen
moeten deze nog afmaken. We gaan nog een foto maken
van alle leerlingen met hun kunstwerk en daarna gaan ze
mee naar huis.
Deze workshop was een cadeautje van juf Feikje aan alle
kinderen! Dus…juf Feikje bedankt!
Deze dag hebben we fantastische hulp gehad van mensen uit de OV! Heel hartelijk dank!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Afscheid van juf Asmaa
Geruime tijd kwam iedere woensdagochtend, Asmaa Fakhra bij ons in groep 1 /2. Zij kwam
voornamelijk om de Nederlandse taal eigen te maken, maar werd door de kinderen ook
gezien als een hulp juf. Inmiddels heeft Asmaa de inburgeringscursus gehaald en dit was
heel pittig heb ik begrepen uit haar opdrachten! Gefeliciteerd hiermee Asmaa en bedankt
voor jouw hulp! Wij wensen jou veel succes met jouw volgende stage en/of opleiding!

Feest
Vandaag hadden we een heel gezellig juffen- en meesterfeest op
school. We hebben spelletjes gedaan, een stoelendans en zelfs de
polonaise ontbrak niet. Voor de kinderen in groep 1,2 en 3 was hun
naam in graffitiletters gespoten, deze hebben de kinderen zelf
prachtig “ingeverfd”. Ze zijn nog niet helemaal klaar; met hulp van de
leerlingen uit groep 7,8 zullen ze afgemaakt worden.

Klassenouder
Het blijkt dat het in de praktijk het handigst is om de ouders van de groepen 1 en 2 bij elkaar
in een app groep te hebben. Liesbeth Wassink beheert deze app en zal dus alle leerlingen
van groep 2 toevoegen.
Bibliotheekbezoek
Op dinsdagochtend 30 oktober brengen de kinderen van groep 1 en 2 een
bezoek aan de bibliotheek in Grootegast en gaan daar meedoen aan het
programma “Mag ik meedoen? Tijdens dit programma volgen we Eend.
Eend wil graag nieuwe vrienden maken en meedoen met de leeuwen en de
olifanten. Maar hij kan niet BRULLEN als een leeuw of TROMPETTEREN
als een olifant. Wat nu? Gaat het lukken om bij een clubje te horen?
Er wordt er voorgelezen uit het prentenboek en daarna gaan de leerlingen
in groepjes opdrachten maken. Onze klassenouder Liesbeth Wassink is al
bezig met het regelen van de begeleiding en het vervoer.

GROEP 3
In groep 3 zijn we iedere dag druk aan het lezen. Het gaat steeds beter en vlotter. Om in de
herfstvakantie door te kunnen oefenen heeft iedereen vandaag een ”herfstvakantie
leespad” meegekregen. We hopen dat de kinderen flink gaan lezen in de vakantie en dat
we alle platen na de vakantie weer vol terug op school te zien krijgen. Dan wordt er een
mooie sticker op geplakt.

Deze week hebben we het woordje meet geleerd. In tweetallen gingen de kinderen daarna
verschillende lichaamsdelen bij elkaar meten.

NIEUWS UIT GROEP 4
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Deze week starten we met een nieuw blok. In groep 5 besteden we in de eerste lessen
aandacht aan het herhalen van de tafels, met behulp van het tafelbord. Sommige
keersommen horen bij elkaar, zoals 6x4= en 4x6=. Ook is een som als 8x4= snel uit te
rekenen als je 4x4= al weet; dit is namelijk het dubbele. Groep 6 gaat rekenen met grote
getallen, tot 5000. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het DHTE-schema, geld en de
getallenlijn.
Taal en spelling
We hebben deze week in beide groepen blok 1 van taal afgerond. Na de vakantie starten we
met een nieuw blok. Van spelling zijn de herhalingsbladen bijna afgerond en volgt er
komende vrijdag het controledictee. Hiervoor raden wij aan om het signaleringsdictee te
gaan oefenen. Dit hebben de kinderen afgelopen week mee naar huis gekregen.
Overhoring tafels
Aanstaande vrijdag 19 oktober is er een toetsing van de tafels van 1 t/m 5 en 10, dit geldt
voor beide groepen. De tafelsommen worden door elkaar gevraagd en ook achterstevoren
d.w.z. 32 = . x 8. Helpt U thuis even met oefenen? Het heeft meer effect wanneer er
regelmatig kort wordt geoefend, dan één keer heel lang.
Lampions
Vrijdag a.s. gaan we beginnen met het maken van de lampionnen. Nog niet iedereen heeft
een doorzichtige fles meegenomen (bovenkant er alvast afgeknipt, zodat er een soort vaas
van ca. 19 cm hoogte overblijft). Denken jullie eraan om alvast de naam op de onderkant te
schrijven?

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Rekenen
Groep 7 Vrijdag leren de kinderen in les 1 van blok 2van procenten breuken en
kommagetallen maken Groep 8 maakt eind van deze week de R en/of H-bladen. Na de
vakantie starten zij ook met blok 2.

Taal.
Groep 7 en 8 hebben beide de controletoets van taal op de chromebooks gemaakt.
Inmiddels in groep 7 gestart met blok 2. In les 1 leren de kinderen meer over feiten,
meningen en argumenten. Groep 8 start na de vakantie met blok 2.
Spelling
Groep 7 en 8 hebben het controledictee gemaakt. Inmiddels is dat nagekeken en weten de
kinderen hoe ze daar op hebben gescoord. Alle controledictees worden verzameld en te
zijner tijd krijgen de ouders dit onder ogen. Beide groepen zijn gestart met woordpakket 5.
Survivalrun op 11 oktober
De survivalrun was een groot succes. Onder geweldige omstandigheden werd het parcours
afgewerkt. De kinderen hebben zich reuze vermaakt. Alle ouders die voor vervoer en/of
begeleiding hebben gezorgd: nogmaals bedankt!
Huiswerk
De kinderen van groep 7/8 hebben huiswerk mee naar huis gekregen voor Blink. Dit leveren
zij in op maandag 29 oktober, dus de eerste maandag na de herfstvakantie.
Musical
Op vrijdag 23 november gaan we naar de opvoering van de musical “Abel, een verhaal over
dromen en ontdekken”. Deze musical wordt opgevoerd door leerlingen van Cbs Het
Fundament uit Lutjegast en een aantal leerlingen van andere scholen binnen onze
gemeente. De opvoering begint om 13.00 uur in sporthal De Leegens in Doezum en zal
ongeveer een uur duren. Op dit moment is nog niet besloten of we op de fiets gaan of met
de auto. In beide gevallen hebben we hulp van ouders nodig. Een oproep hiertoe komt
binnenkort via de groepsapp.
Gastles chauffeur QBuzz
Morgen, donderdag 18 oktober, komt de heer Theo Hosman bij ons in de klas. Hij gaat meer
vertellen over openbaar vervoer en dan met name over het reizen met de bus. De bus komt
mee, we kunnen dus ook een kijkje nemen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

