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AGENDA (ALGEMEEN)
ENDA (A
8 en 13 oktober
17 t/m 25 oktober

Oudercontactavonden
Herfstvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Informatieavond
Gisteravond hebben we de kennismakingsavond georganiseerd en we danken de ouders
die aanwezig waren.
Tijdens het centrale deel werd er met name gereageerd op de kwestie verkeer
(Verbindingsweg). Het team ervaart lastige situaties maar u als ouder en jullie als
kinderen ervaren de knelpunten aan den lijve ! Dit onderwerp wordt telkens besproken
tijdens overlegmomenten met de gemeente. Een prachtig ontwerp op papier is niet
altijd praktisch gebleken. Maar dat is niet altijd gemakkelijk om te buigen, maar we
houden vol...
Ook via een "werkgroep" staat het verkeer op de agenda. Namens onze school zit Nanny
Snip in die werkgroep.
Nanny is tevens voorzitter van onze MR. Mag ik verzoeken knelpunten betreffende het
verkeer bij haar te melden?
Ook zijn er vragen over het parkeren van de fietsen gesteld. Ik neem deze vragen en
zorgen mee naar mijn volgende overleg met Richard Knol en kom er zeker op terug.
Zo zijn er nog meer "verborgen" gebreken waar nog aan gewerkt moet worden en waar
we veel over moeten overleggen, maar stapje voor stapje moet het lukken alles top voor
elkaar te krijgen... Gelukkig hebben de leerlingen minimaal hinder van die onderdelen.
Ik zal in de loop van de week nog een samenvatting maken van de besproken punten en
deze met u delen. Maar daar ben ik vandaag nog niet aan toegekomen. Wordt vervolgd.
Nieuwsbrief
We ervaren dat niet alle ouders wekelijks de nieuwsbrief lezen. Gisteravond werd dit
ook benoemd in mijn inleiding.
Een aantal teamleden hebben het volgende geopperd;
 de nieuwsbrieven worden vanaf deze week ook met de leerlingen gelezen;



een papieren versie wordt opgehangen in de school.

Oudercontactavonden (herhaling)
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. Donderdag of uiterlijk
vrijdag ontvangt u het schema met de tijden via de mail.
Terugblik Floralia
Heeft u ook zo genoten van Floralia 2015? Via deze nieuwsbrief willen we alle
vrijwilligers, met in het bijzonder de Floralia-commissie enorm bedanken voor hun hulp.
Wat was het mooi te bemerken dat ook veel ouders en leerlingen van cds De Klister
aanwezig waren en oud-leerlingen.
Prachtig !!!
Kinderboekenweek
Op 7 oktober start de Kinderboekenweek met als thema "Raar maar Waar". De opening
zullen we in bescheiden vorm samen met het team en de leerlingen van cds De Klister
vieren. Voor de sluiting op vrijdag 16 oktober pakken we groter uit. We zijn op zoek
naar opa's en oma's / pakes en beppes die op die vrijdag tussen 11.00-12.00 uur een
klein groepje kinderen willen voorlezen. Kent u zo'n opa of oma / pake of beppe, of bent
u er zelf één? Opgeven kan bij juf Janneke en/of bij juf Ineke.
Herfstvakantie
Van 17-25 oktober hebben we herfstvakantie. In die week wordt het hek van het
kleuterplein vervangen en wordt het speeltoestel geplaatst op het grote plein. Voor
deze werkzaamheden is droogtijd nodig, dus wij verzoeken alle kinderen in die week de
nieuwe spullen nog niet uit te proberen...
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Raar maar waar!
Er wordt druk gewerkt en gepraat over dit thema en we ontdekken dat de voor
volwassenen al heel gewone dingen, voor kleuters niet altijd vanzelfsprekend zijn. Zo
bracht juf Ineke maandagochtend een usb stick bij juf Feikje, met de mededeling “dit
zijn de foto’s” . Waar zijn die foto’s dan? merkte een leerling op. Zelf met de leesbril
op zagen we er geen foto’s in….. Maar toen we de stick in het digibord plaatsten, zagen
we prachtige foto’s van de Floralia en de feestelijke opening. Dat is dus ook “raar maar
waar” En deze mooie foto’s staan nu in het fotoalbum op onze website.
De kinderen van groep 2 maken zichzelf als uitvinder en er worden de prachtigste
uitvindingen bedacht.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3:
Joepie, wat zijn we al ver met kern 2 van Veilig Leren Lezen.... Opgelet alle papa's en
mama's, want we kennen de letters t, ee, eu, ui en b nu ook. En we kunnen de
woorden teen, een, buik en neus ook lezen. Maar het allerleukste is toch wel dat je
met je Klikklakboekje nieuwe woorden kunt toveren en deze nieuwe woorden zelf kunt
lezen. Magisch....
Groep 4:
Deze week hebben we een toets gehad van rekenen. We kregen opgaven over klokkijken
met de hele en halve uren, we moesten tellen met sprongen van 2, 3, 5 en 10 en ook
tabellen met plus- en min sommen maken. Dat was wel even zweten, hoor!
Verder hebben we deze week bij woordpakket 4 woorden geoefend waar je wel een u
hoort, maar niet schrijft. Zoals in berg, jurk en worm. De klankgroepjes -lm, rm, rk,
lk, lf, lg, rp, rk en rg plakken aan elkaar vast. We noemen dit ook wel kleefletters!
Kleefletters, we vonden dit wel grappig klinken! De woordpakketten kunt u vinden op
onze groepspagina op de website.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
We zijn deze week bezig met Blok 2 woordpakket 5. Voor groep 5 zijn dit zogenaamde
"ook zo"-woorden. Dit betekent overal waar je het stukje "ug" hoort achteraan een
woord, schrijf je "ig" en waar je "luk" achteraan hoort schrijf je "lijk".
Groep 6 is deze week bezig met werkwoorden en dan vooral de wij/jullie/zij vorm.
Wanneer je thuis wilt oefenen kijk dan op http://www.hetkompas-opende.nl/ bij groep
5/6 bij woordpakketten.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Verkeersles
Vorige week is groep 7/8 voor de verkeersles naar de Provincialeweg gelopen om daar
met elkaar het verkeer te observeren. Vooral de snelheid van auto's bezorgde
hilariteit.
Maar vanaf deze week zijn de eigen fietsen aan de beurt. In november verwachten we
VVN op school voor de jaarlijkse herfst-controle. Maar we gaan eerst zelf onze fietsen
inspecteren. Willen alle leerlingen van groep 7-8 volgende week dinsdag op de fiets op
school komen? V
Dictee
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 ligt morgen een werkblad klaar met de
woordpakketten 1 t/m 4. Volgende week maandag en dinsdag worden deze pakketten in
beide groepen overhoord.

Klassendienst
Is uw kind soms laat thuis uit school? Dan kan het zijn dat uw kind klassendienst heeft.
Tijdens de kennismakingsavond heb ik de jaarplanning daarvan mee gegeven. Was u niet
aanwezig? Dan is deze planning alsnog op te vragen bij meester Hans Peter of juf
Ineke.AN
Werkstuk
De leerlingen gaan de komende tijd aan de slag met het maken van een werkstuk.
Uiterlijk vrijdag aanstaande leveren de leerlingen hun thema in. De werkstukken worden
zoveel mogelijk op school gemaakt. Het werkstuk moet aan een aantal eisen voldoen en
die hebben we uiteraard met elkaar besproken.
Over het werkstuk houden de leerlingen vervolgens hun spreekbeurt.
Klassenouder
Tijdens de kennismakingsavond heeft Bouwina Cuperus zich aangemeld als klassenouder
voor groep 7-8. Heel hartelijk dank !! Wanneer we hulpouders nodig hebben voor een
activiteit, zullen we haar een seintje geven. Bouwina zal bij de ouders van groep 7-8
informeren wie beschikbaar is. Heeft u er bezwaren tegen dat we uw mailadres met
haar delen? Dan graag z.s.m. een berichtje naar juf Ineke: i.schouwstra@westerwijs.nl
Indien we voor vrijdag 16 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens
met Bouwina delen.
DE OR / MR
BERICHTEN VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN

Afdeling Grootegast e.o.

Op zoek naar paddenstoelen…………
Hallo jongelui,
Op woensdagmiddag 21 oktober a.s. gaan we met z’n allen naar Trimunt, Kloosterweg te
Marum/Opende om naar paddenstoelen te zoeken. Het is een landelijke activiteit van
IVN en wij doen daar graag aan mee. Eerst gaat Herman de Heer er iets over vertellen
en dat is ook echt de moeite waard. Daarna gaan we in groepjes paddenstoelen zoeken
en ze op naam brengen. Daarbij helpen b.v. zoekkaarten, maar ook Herman de Heer kan
hierbij helpen. Het belooft erg leuk te worden. Wanneer het een beetje regent, gaat
het wel door. Trek dan laarzen of stevige schoenen aan. Mocht het op 21 oktober heel
hard gaan regenen, gaat het helaas niet door, maar daar rekenen we natuurlijk niet op.

Je bent van harte welkom. Geef je wel even op, dan weten we op hoeveel deelnemers we
ongeveer kunnen rekenen.

foto van Catharina

Hieronder vind je de gegevens:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Kosten:

woensdag 21 oktober 2015
van 14.00 – 16.00 uur
om 14.00 uur bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de
Kloosterweg bij Trimunt; na uitleg lopen we naar de plek waar we
de paddenstoelen kunnen vinden.
jeugdleden IVN gratis, niet-leden € 2.00
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee

Er is een maximum van 20 deelnemers.
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Tot ziens op 21 oktober 2015.

