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Sinterklaasfeest
Sprookje “het maanmannetje” voor de groepen 1 t/m 4 in Leek
Sprookje voor de groepen 5 t/m 8
Kerstwandeling
Kerstvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Sprookje groep 5 t/m 8
De leerlingen van de groepen 5-8 gaan op vrijdag 11 december naar het sprookje in
Tolbert. De voorstelling vindt volledig onder schooltijd plaats.
Nieuwe website
Binnenkort wordt onze website geheel vernieuwd en zal dan ook “mobiel vriendelijk”
zijn. Tot die tijd wordt de oude website nog minimaal bijgehouden; alleen actuele zaken,
zoals de nieuwsbrief zullen nog worden geplaatst. Alleen de foto’s van dit schooljaar
zullen worden over gezet naar de nieuwe website. Mocht u nog foto’s van voorgaande
jaren willen bewaren, dat is het verstandig om deze alvast op te slaan.
Vervanging
Gisteren is juf Vera halverwege de dag ziek naar huis gegaan. Voor ziektevervanging
dienen wij gebruik te maken van de invallerspoule. Daarin zitten (onbekende) collega's
voor wie geen werkplek gevonden is en via invallen toch bij het onderwijs betrokken
blijven. Om die reden heeft juf Daniëlle vandaag ingevallen in groep 1.
Gisteren hebben we juf Tineke ingeschakeld omdat juf Vera niet kon wachten op een
invaller uit de invallerspoule. Dankjewel juf Tineke! En juf Vera... van harte beterschap !
NIEUWS VAN DE BINDING
Fietscontrole leerlingen De Binding
Op maandag 14 december komen de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland terug op
school voor de hercontrole van fietsen. Ook de fietsen van de leerlingen die niet
aanwezig waren, kunnen die dag gekeurd worden. De leerkrachten hebben een lijstje

ontvangen van de leerlingen met afgekeurde fietsen. Zij zullen de leerlingen nog eens
ervan overtuigen de fiets op 14 december op orde te hebben. De ochtenden zijn al
schemerig, de verkeerssituatie is soms onoverzichtelijk... dus laten we er met elkaar
voor zorgen dat jullie kinderen en onze leerlingen zichtbaar zijn op de fiets !
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Sprookje “het Maanmannetje”
De oudertoneelgroep van o.b.s. De Nijenoert voert ook dit jaar weer een eigengemaakt
sprookje op. Het sprookje heet ‘het maanmannetje’ en vertelt het volgende verhaal:
Professor Verstrooizout heeft Vliegjelief, een bijzondere vliegmachine, ontworpen. Je
kunt ermee naar de maan. Dat wil Domme Dora wel eens proberen. Zij landt op de maan,
waar zij het Maanvrouwtje ontmoet. Deze is erg verdrietig omdat zij zonder anderen
erbij een bijzondere verjaardag heeft te vieren. Het Maanvrouwtje komt mee naar de
aarde, waar de bakker, de postbode, tante Annie en de buurvrouw meehelpen om er een
groots feest van te maken. De boeven Janus, Manus en Kees liggen echter op de loer,
maar gelukkig is er de journalist Frits Flits van de plaatselijke krant en een agent.
Grijpen de boeven tóch hun kans, of loopt het allemaal goed af...?
Op donderdagochtend 10 december gaan we samen met groep 3 en 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.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Het zijn drukke tijden in groep 3/4....Sommige kinderen zijn nog even snel naar de
kapper geweest, zodat zij er extra mooi uitzien voor het Sinterklaas feest van
aanstaande donderdag. Andere kinderen hebben het druk gehad met het maken van
leuke uitstapjes in het weekend. En weer andere kinderen hadden het druk met het
uitpakken van de schoencadeautjes, want Sint en zijn Pieten hebben
het toch gedurfd om met die harde wind en vele regen het dak op te
klimmen.
Andere kinderen hadden verplicht rust, want zij hadden niet alleen last
van het Sintvirus, maar ook van een griepvirus. Gelukkig is iedereen
weer opgeknapt.
Maar ook op school hebben we het druk: we hebben een Sinterklaas
vliegtuig geknutseld en we werken aan een mooie tekening voor Sinterklaas.

In groep 3 werken we met rekenen aan tellen tot en met 20 en splitsen. En met lezen
zijn we al weer in kern 5. We hebben het woord 'riem' geleerd en de komende dagen
gaan we het woord 'bijl' nog leren.
Groep 4 heeft het laatste stukje van de oefentoets van begrijpend lezen gemaakt. Met
rekenen oefenen we met het uit rekenen van het verschil tussen 2 getallen. We doen dit
door sprongen op de getallenlijn te maken.
Met hoofdrekenen oefenen we het handig optellen met tienen: 15 + 6 + 5 + 14 = ......
Vraag maar eens aan je papa of mama of zij deze som handig kunnen uitrekenen ....
Met spelling oefenen we woorden met ei en ij. Dat is best lastig, want je hoort het
verschil niet. Daarom moet je van deze woorden een fotootje in je hoofd maken, zodat
je onthoudt hoe je deze woorden schrijft. De woorden staan in woordpakket 9. Het
woordpakket vindt u op onze website.
Sprookje
Op donderdagochtend 10 december gaan we samen met groep 1 en 2 naar het sprookje
“het Maanmannetje” in Leek. Informatie hierover kunt u lezen bij het nieuws van groep
1 en 2.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Bij spelling oefent groep 5 deze week de regelwoorden met daarin de d. Denk aan
maaltijd en hoofdpijn. De regel is natuurlijk: langer maken en dan hoor je de d. Bij een
samengesteld woord moet je het eerst uit elkaar halen hoofd en pijn. Hoofd wordt dan
hoofden.
Groep 6 is bezig met de "Ook zo woorden". Woorden met de stomme e in -em (ademen),
-elen (engelen), -enen (betekenen) en -eren (wonderen).
Tafeltoets
We blijven druk bezig met de tafels. Volgende week woensdag 9 december is er een
toets over de tafels van 6 t/m 10.
Misschien toch nog even thuis oefenen .
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Vuurwerk
Op maandag 7 december komen studenten van de Hanze Hogeschool voorlichting geven
over veilig omgaan met vuurwerk.
Natuur en techniek
Vorige week vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan een onderzoek van
het Expertise Centrum Nederlands, met als thema "natuur en techniek". Met dat
onderzoek hoopt het Expertise Centrum in beeld te brengen hoe het gesteld is met de
natuur- en technieklessen. Wij gebruiken het onderzoek op schoolniveau als nul-meting

en hulpmiddel voor het aanschaffen van een nieuwe methode voor natuur en techniek.
De kinderen kregen na afloop als dank een usb-stick cadeau.
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Sinterklaasfeest
Morgen, 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!

Nieuws van de kerstcommissie
Dit jaar gaan wij een kerstwandeling organiseren op donderdag 17 december.
We zijn bezig een mooie route, waarin het kerstverhaal wordt verteld, voor te
bereiden. Het is de bedoeling om te starten vanaf ongeveer half 4 in
verschillende groepen. We vragen van elk gezin, een familielid dat mee kan lopen, om
mee te genieten en omdat deze wandeling niet onder de verantwoordelijkheid van school
kan vallen.
Binnenkort ontvangt U meer gedetailleerd nieuws van ons.

