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AGENDA (ALGEMEEN)
AGENDA (A
24 september
25 september
29 september
8 en 13 oktober
17 t/m 25 oktober

Bloemschikken voor alle groepen
Floralia
Groepsinformatieavond; 19.30 uur
Oudercontactavonden
Herfstvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Informatieavond
Op dinsdag 29 september is de informatieavond voor alle groepen. We starten met een
gezamenlijke opening om 19.30 uur, waarbij de algemene zaken besproken worden. De
groepsspecifieke informatie wordt in het lokaal van de betreffende groepen verzorgd
door de leerkrachten. Er zullen twee rondes zijn, zodat ouders van meerdere kinderen
verschillende informatierondes kunnen bijwonen. We rekenen op uw aanwezigheid,
vooral omdat er enkele afspraken aangepast zijn, nu we gestart zijn in de nieuwe school.
Oudercontactavonden
Op 8 en 13 oktober organiseren we onze "omgekeerde oudergesprekken". Wij horen dan
van u hoe de eerste weken in de nieuwe groep zijn ervaren door uw kind en horen we van
u met welke bijzonderheden wij verder rekening moeten houden. Er volgt binnenkort
een schema met tijden.
Bezoek
Op donderdag 24 september komen alle directieleden van stichting Westerwijs onze
school bezoeken, om 8.45 uur. Daarna vergaderen we met elkaar in mfc De Veste.
Verkeer
Nogmaals wijs ik iedereen er op dat de "zoen en zoef" zone alleen bestemd is voor het
"laden en lossen" van leerlingen, maar niet als parkeerplaats. Voor parkeren is er ruimte
ter hoogte van de tennisbaan of bij het korfbal/voetbalveld.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema circus
Deze week ronden we het thema circus af. Daarna gaan we alvast beginnen over het
thema van de Kinderboekenweek “Raar maar waar”.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Hoera, groep 3 heeft het eerste boekje van Veilig Leren Lezen uit! En wat kunnen we al
veel woorden nu lezen: maan, maar, raam, roos, room, rem, vaar, vis... Nou, dat is lang
niet mis! We kennen ook al de letters: m, aa, n, v ,i , s, p, e, r en de oo. Laat maar
eens aan je papa of mama zien welke woorden je met deze letters al kan maken en lezen!
We zijn verder heel druk met rekenen en de deftige schrijfletters leren we ook
schrijven. Sommige deftige letters zijn best moeilijk, zoals de letter 'k'.
Gelukkig begint het wat te wennen in groep 3, want de hele tijd stil zitten, werken en
goed luisteren naar wat juf zegt, is in het begin best nog wel moeilijk.
Ook in groep 4 moesten we wennen. We hadden opeens te maken met een taalboek en
een spellingboek. Ook krijgen we nu les in begrijpend lezen. Pfff, je moet goed de
opdracht lezen, want voor je het weet heb je het fout.
Afgelopen maandag hebben we de eerste toets gehad van begrijpend lezen.
We werken ook met Lekker Lezen, zodat we nog beter leren lezen.
Voor alle papa's, mama's en/ of verzorgers thuis: als u met uw kind de woordpakketten
van spelling wilt oefenen, kunt u kijken op de website van 't Kompas. Daar staan de
woordpakketten vermeld. Het woordpakket van deze week is wp 2 (bijna klaar) en wp 3.
Volgende week geven we u een tip hoe de woordpakketten thuis geoefend kunnen
worden.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Deze week hebben de groepen 5 en 6 het signaleringsdictee gemaakt van spelling.
Afhankelijk van de behaalde resultaten, maken de kinderen vervolgbladen. Volgende
week staat dan het controledictee op de planning. Het is natuurlijk wel handig als u in
de tussenliggende periode ook thuis aandacht besteed aan de
behandelde spellingscategorieën. De bijbehorende woordpakketten (1 t/m 4) vindt u op
de site van school. Succes!
Voorstelling
Deze week is opgave voor de voorstelling op 8 oktober aanstaande nog mogelijk. We
vinden het leuk om met de hele klas naar deze voorstelling te gaan.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Prinsjesdag
We hebben van het Ministerie van Onderwijs een pakket ontvangen met lesmateriaal
over Prinsjesdag en politiek. Natuurlijk hebben we gisteren even live gekeken naar de
rit met de gouden koets en de ceremonie voor het werkpaleis Noordeinde.
Volgende week gaan we met elkaar debatteren over interessante onderwerpen en leren
zo, op een praktische wijze, over de politiek.
Huiswerk
Voor het vak aardrijkskunde krijgen de leerlingen huiswerk mee voor de eerste toets,
op woensdag 23 september.
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Floralia
Donderdag 24 september: bloemschikken voor alle leerlingen
Vrijdag 25 september: 17.00 uur Floralia
Bloemschikken
Op donderdagmorgen 24 september gaan alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 samen
bloemstukjes maken voor de Floralia.
Zou iedereen op die donderdagochtend mee willen nemen:
- een stuk natte oase;
- een bakje of bloempot, voorzien van naam;
- evt. een snoeischaar
- bloemen, het liefst uit eigen tuin
Wilt u ons helpen tijdens het bloemschikken, op donderdagochtend om 11.00 uur? Graag!
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. De bloemstukjes zijn te bewonderen
tijdens de Floralia.
Boodschappen
Voor de prijzen van het Rad van Avontuur willen we u nogmaals vriendelijk vragen
boodschappen of kleine cadeautjes naar school te brengen of aan de kinderen mee te
geven. Dit kan gaan om houdbare producten zoals pannenkoekmix, zeep, hagelslag,
kaarsjes, etc.
In de hal bij de leerling-ingang staat een doos waar de spullen in gelegd kunnen worden.
De donaties zullen verwerkt worden in mooie pakketten en zijn cadeaus voor het
spannende Rad van Avontuur.
Om het feest nog feestelijker te maken mogen de kinderen, die het leuk vinden,
verkleed op school komen. We maken er een mooie avond van!

