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Sinterklaasfeest
Sprookje voor de groepen 1 t/m 4 in Leek
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Fietscontrole vervolg
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 hebben dinsdag meegedaan aan de fietskeuring van
VVN. Enkele leerlingen waren afwezig of hadden geen fiets mee. Maar van de aanwezige
leerlingen zijn 16 fietsen niet door de keuring gekomen. Deze kinderen hebben
duidelijke aanwijzingen en tips gekregen voor verbetering. We hopen van harte dat
deze kinderen hun fiets gaan verbeteren met hun ouders. De herkeuring kan volgende
week niet plaatsvinden, maar wordt uitgevoerd op een nader te bepalen moment.
Dikke complimenten aan de leerlingen die hun fiets piekfijn in orde hadden !!!
Nieuwe schoonmaakster
Sinds kort hebben we een nieuwe schoonmaakster; Trientje Ytsma.
Welkom Trientje en wat zijn we blij met je. Je inzet en betrokkenheid wordt nu al door
iedereen bijzonder gewaardeerd.
NIEUWS VAN DE BINDING
Op dit moment hebben we geen berichten vanuit "De Binding". Op donderdag 26
november is er een nieuw overleg.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Sinterklaas
We zijn druk aan het werk over Sinterklaas en zijn Pieten en volgen de gebeurtenissen
in het Sinterklaasjournaal. De klassen zien er gezellig uit! In groep 2 is zelfs een heuse
pepernotenfabriek! De letter die deze week in de lettermuur komt is dan ook de p van
pepernoot en piet en pakje! Verder zijn we druk aan het klimmen en gooien in het
speellokaal en hopen dat alle kinderen deze week hun pietendiploma gaan halen.

Verjaardagsstoel
Sinds deze week ziet de stoel van onze jarige kleuters er
feestelijk uit. De oma van Gemma en Sytze heeft voor ons twee
prachtige stoelkronen gemaakt. Ze zijn echt supermooi
geworden, zoals u op de foto kunt zien. Dank je wel oma Ankje
de Haas; we zijn er heel erg blij mee!!

Sprookje
Donderdagochtend 10 december gaan de kleuters, samen met de leerlingen van groep 3
en 4 naar het sprookje “Het maanmannetje” in Leek. De sprookje wordt gespeeld op
basisschool “de Nijenoert”. Voor dit uitje hebben we vervoer nodig. Dit zal geregeld
worden door onze klassenouders Hendrike Nijboer en Grietje van Esch. Jongere
broertjes of zusjes kunnen we helaas niet meenemen. In de volgende nieuwsbrief krijgt
u meer informatie over dit sprookje.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Het Sintvirus is ook in groep 3/4 toegeslagen. Helaas zijn alle kinderen besmet met dit
virus. Het doktersadvies luidt: uitzieken tot en met 5 december, af en toe een
pepernoot en een stukje chocolade met een kleinigheidje in de schoen. En dan komt het
helemaal goed! Zelfs Raaf heeft het Sintvirus te pakken!
Dat de kinderen besmet zijn met dit virus kunt u wel zien aan de knusse open haard in
de klas, de Pieten in de klas en het knutselwerk, dat de kinderen maken.

U vraagt zich natuurlijk af of er dan nog wel wat wordt geleerd op school. Van de
Schoolpiet hebben we vernomen dat in groep 3 flink wordt geoefend met lezen en bij
rekenen gaan de leerlingen oefenen met groepjes van 5 en 10 maken, tot en met 20
tellen en de hele uren met klok kijken oefenen.
In groep 4 hebben de kinderen geoefend met het maken van een doe-tekst, geoefend
met een toets voor begrijpend lezen en het leren klok kijken met hele en halve uren en
kwartieren.
En wist u dat:
- Sylvana zaterdag heel vroeg moest opstaan?
- Dat zij mee mocht rijden in de vrachtwagen van haar vader?

- Het al een stuk beter gaat met de hand van Mika?
- Tim al 3 volwassen kiezen heeft?
- Hij afgelopen maandag een beschermlaagje over zijn grote- mensen- kiezen heeft
gekregen?
- Er weer vele schoencadeaus gegeven zijn?
- Veel kinderen naar de Sint voorstelling in het Barontheater zijn geweest?
- Gemma vrijdag a.s. geopereerd wordt?
- Wij haar allemaal heel veel sterkte wensen?
Sterkte met het Sintvirus en geniet met volle teugels eh .... teugen!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Voor wie thuis wil oefenen, we zijn in beide groepen bezig met woordpakket 10.
In groep 5 gaat het om zogenaamde "onthoudwoorden", woorden met een ch --> de
goochelaar, of cht --> de aandacht. Je kunt niet horen of je de g of ch moet
schrijven, dus moet je ze onthouden.
In groep 6 worden ook "onthoudwoorden" geoefend; woorden met au --> de
astronaut, auw --> asgrauw en woorden met ou --> de kletskous of ouw -->
betrouwbaar.
Tafels van vermenigvuldiging
Morgen (donderdag 26 november) wordt de tafel van 9 getoetst, volgende week
woensdag (2 december) staan de tafels van 2 t/m 5 op het programma.
Het nieuws in de klas
Ook in groep 5/6 is er vorige week gesproken en gelezen over de aanslagen in Parijs. We
hebben het gehad over "meeleven" en wat dat betekent. Youri wist het heel treffend te
omschrijven; "Meeleven betekent dat je hetzelfde voelt als anderen!"
Verder hebben we gezien, dat overal op de wereld gebouwen zijn verlicht in de kleuren
van de Franse vlag. Op de vraag "Welk gebouw zou jij kiezen om te verlichten?"
antwoordde Youri: "Alle scholen in Nederland, zodat iedereen ziet, dat ook kinderen
denken aan Parijs en Frankrijk.
Een aantal leerlingen heeft moeite met de beangstigende zaken, die in het nieuws zijn.
Zij kwamen zelf met een goede tip: "tv uit en iets leuks gaan doen". Een goed idee lijkt
ons!
Sinterklaasfeest
Donderdag 3 december a.s. gaan we het Sinterklaasfeest vieren. De bedoeling is dat
elke leerling een surprise en gedichtje maakt voor het kind van wie er een lootje is
getrokken. Om teleurstellingen te voorkomen hopen we dat, wanneer nodig, U als
ouders/verzorgers evt. uw kind wilt helpen, zodat iedereen iets leuks kan ontvangen. De
surprises graag op woensdag 2 december a.s. inleveren

NIEUWS UIT GROEP 7-8
BLOON
Er staan weer twee woordpakketten klaar in BLOON. Succes allemaal !!!
Website
De website / groep 7-8 is weer bijgewerkt met de nieuwste informatie over het
voortgezet onderwijs.
Eerste prijs voor Sytze
Sytze deed afgelopen weekend met zijn pony Dinky Toy mee aan het Pompoenen
Springconcours in Sonnega. Er was een sterk deelnemersveld, maar Sytze reed een
foutloos parcours. Hij behaalde 80 punten en werd hiermee winnaar van zijn rubriek.
Van harte gefeliciteerd Sytze!

Speciaal weerbericht voor groep 7/8
Hoor je in huis de harde storm... dan waait het buiten enorm !
EN VAN DE OR / MR
BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
Sinterklaasfeest
Op donderdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoek aan De Binding. Het feest
wordt alleen met de kinderen gevierd. De kleuters worden 's ochtends eerst in de klas
gebracht en gaan dan met hun leerkracht naar het grote schoolplein, waar we samen
met De Klister op de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten wachten. Ook de ouders
zijn hierbij van harte welkom.
Als we Sinterklaas welkom hebben geheten, gaan de kinderen naar binnen. Sinterklaas
gaat naar zijn verblijf in het speellokaal en krijgt daar bezoek van alle groepen.
We gaan er een gezellige dag van maken!

