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AGENDA (ALGEMEEN)
5 – 16 oktober
14 oktober
15 -23 oktober
31 oktober
9 november
11 november
11 november

Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Voorlopig adviesgesprekken ouders en leerlingen groep 8
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Opa’s en oma’s uitgenodigd voor de afsluiting Kinderboekenweek op vrijdag 14
oktober
Fijn! Er zijn al opa’s en oma’s opgegeven voor komende vrijdag, maar er kunnen er zeker
nog meer bij! Vooral de bovenbouwleerlingen zoeken nog een aantal opa’s en oma’s.
Alle opa’s en oma’s zijn uitgenodigd om mee te doen! Voor groep 1 t/m 4 is dat op
vrijdagochtend van 10.45-12.00 uur. Voor groep 5 t/m 8 is dat op vrijdagmiddag van 13.1514.15 uur. U kunt uw kleinkind vragen om door te geven aan de leerkracht dat u wilt
meedoen!
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Op woensdag 9 november zullen de voorlopig adviesgesprekken worden gehouden voor de
leerlingen èn hun ouder(s)/verzorger(s). U kunt in de week na de herfstvakantie de
uitnodiging verwachten. We willen graag de gesprekken zoveel mogelijk in de (na)middag
plannen. Daarvoor vragen we uw medewerking. Mocht het echt niet mogelijk zijn, dan is het
natuurlijk altijd mogelijk om te ruilen of een andere afspraak te maken.
Indeling vrijdag na herfstvakantie groep 1 t/m 4
Na de herfstvakantie ziet de vrijdagmorgen (8.30-12.00 uur) er als volgt uit:
Groep 1
Juf Tineke
Groep 2
Juf Feikje
Groep 3/4
Juf Joke
Kalender/jaarinfo
U krijgt de jaarinfo binnenkort digitaal toegestuurd. Het is dit jaar geen kalender geworden,
maar een compact boekje, maar natuurlijk wel met alle informatie erin.
Na de herfstvakantie krijgt u de papieren versie van het boekje mee.

Het team wenst u een……..

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom
Na de herfstvakantie komt Nika Joy van der Weg bij ons in groep 1. Ze is al een paar keer
op bezoek geweest om te wennen. Wij wensen haar alvast een leuke verjaardag en een
fijne en leerzame tijd bij ons op school.
Bosexcursie
Donderdagochtend 27 oktober gaan we een boswandeling in de Wilp maken. Deze excursie
is een activiteit van NDCE Westerkwartier. Voor dit uitstapje hebben we vervoer en
begeleiding nodig. Onze klassenouders Hendrike Nijboer en Annelies Tjoelker zullen dit voor
ons regelen, maar u mag zich natuurlijk ook bij de leerkrachten aanmelden. We vertrekken
rond 10.00 uur van school.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
in groep 3
Thema kern 3 ( Blauwe kern) : Hoe voel jij je?
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een
dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel
jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere
de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.
Letters en woorden lezen in kern 3
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d
soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het
been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren
we geen apart gebaar aan.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met
die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden
als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan
deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
Beloon het oefenen
Reageer altijd positief op het voorlezen van uw kind, ook wanneer niet alle woordjes vlot of
goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet en probeer fouten door uw
kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het een fout goed corrigeert.
Rood mapje (groep 4)
Deze week zijn we druk bezig geweest met toetsen. De leerlingen krijgen a.s. vrijdag een
rood mapje mee naar huis, met daarin enkele toetsen. Dit mapje is bedoeld om jullie als
ouders te informeren over de resultaten. Graag willen we na de vakantie dit mapje terug op
school ontvangen inclusief de toetsen. Door dit mapje steeds aan te vullen met gemaakt
werk ontstaat min of meer een logboekje, waarin de ontwikkeling van jullie kind in groep 4
duidelijk wordt.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Taal
Eind deze week maken de kinderen de controletoets. De week na de herfstvakantie
beginnen we dan met blok 2 in onze taalmethode. In het kader van de Kinderboekenweek
zijn er deze week kinderen die een presentatie houden over hun favoriete boek. Ze mogen
ook een fragment voorlezen uit dat boek.
Spelling
Alle kinderen hebben inmiddels het controledictee gemaakt. Na de vakantie starten we met
woordpakket 5.
Rekenen
Deze week starten we met blok 2 van onze rekenmethode.
Natuur
Bij de natuurles van juf Amarins hebben de kinderen een toetsje gemaakt over het eerste
thema. Na de vakantie volgen de resultaten...
Zoals vorige week al aangekondigd, krijgen de kinderen eind deze week een rode
snelhechter mee naar huis met daarin het controledictee en de rekentoets. In het mapje zit
ook een aftekenlijst voor de scores die de kinderen behalen op de reguliere dictees van les
4. Iedere week wordt immers een dictee afgenomen over het woordpakket van de
betreffende week.
Maandag na de vakantie willen het mapje met inhoud weer terug op school. Graag uw
medewerking om dit vlot weer op school terug te krijgen. Alvast bedankt.
Survivalrun
De survivalrun van afgelopen vrijdag in Boerakker, was een groot succes. Veel positieve
reacties van kinderen en ouders. Het lukte niet om op de afgesproken tijd terug te zijn bij
school, maar ouders hadden daar wel begrip voor. We willen de ouders die gezorgd hebben
voor vervoer en veelal ook de groepjes hebben begeleid hiervoor hartelijk bedanken!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Taal
Zo, de toetsen zijn weer achter de rug! Maar we werken natuurlijk gewoon flink verder. We
zijn in beide groepen begonnen aan blok 2.
In groep 7 staan de volgende leerdoelen centraal: Het gespreksdoel bepalen, een mening
geven, vragen stellen om de ander beter te begrijpen. Ook leren we het herkennen en
gebruiken van voegwoorden, persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoorden.
In groep 8 staan in blok 2 de volgende leerdoelen centraal: Gericht luisteren naar een
verhaal en daarover een mening geven, discussie voeren en de hoofdgedachte uit de tekst
halen. Verder gaan we aan de slag met het herkennen en gebruiken van leestekens, zoals
het afbreekstreepje, puntkomma en aanhalingstekens.
Spelling
Groep 7 is met werkwoordspelling begonnen met de je/jij-vorm achter de persoonsvorm.
Ook gaan we dit blok aan de slag met de /ie/ klank die geschreven wordt als /i/, woorden
met ische en woorden met de letterrover en de letterzetter.
Groep 8 is met werkwoordspelling bezig met ’t Kofschip-woorden. We gaan ook aan de
slag met de /sj/ klank die geschreven wordt als /ch/, het meervoud van woorden die eindigen
op –es, -ik, -it en –el en woorden met de letterrover en de letterzetter.

Rekenen
In groep 7 besteden we met rekenen de komende periode aandacht aan de volgende
onderdelen: plus- en minsommen met overschrijding, oplossingen kiezen bij deelopgaven en
het aflezen en interpreteren van lijngrafieken.
In groep 8 gaan we aan de slag met: handig toepassen van deelstrategieën,
vermenigvuldigen met meercijferige getallen en btw-berekeningen in relatie tot procenten en
geld.
Survival in Boerakker
Ik heb een survival run gedaan in Boerakker met allemaal hindernissen en modder, touwen
en klimmen als een aap!
Ik vond de survival echt super leuk, en ik zou dit wel vaker willen doen, want je had
hindernissen die waren leuk, moeilijk en snel.
Het was ook vooral leuk dat je in groepen ging, want dan kon je elkaar helpen en teamwork
creëren met z’n allen en dat is goed voor zelfvertrouwen.
Ik wil dit nog veel vaker gaan doen en het maakt niet uit wat voor hindernissen het zijn, want
het blijft gewoon leuk om te doen en het is niet de eerste keer van mij.
Jilco Snip
We zijn gestart met een warming up.
Daarna begonnen we de run met rennen en we kwamen bij een opgehangen boomstam
waar je via touwen overheen moest klimmen.
Ikzelf was er als eerste overheen.
Toen we daar klaar waren gingen we een paadje in.
Het was even rennen maar we kwamen bij het volgende onderdeel.
We moesten onder een soort net van touw door.
Toen kwamen we bij het leukste onderdeel: over pallets op het water lopen.
Ik vond het echt superleuk omdat je lekker mocht hardlopen en op de toestellen met elkaar
kon praten.
En zeker zou ik vaker een survivalrun willen doen.
Maar als dat niks wordt, zou ik ook echt heel graag willen schaatsen met de hele klas.
Manon de Vries
We willen de ouders die voor vervoer en begeleiding gezorgd hebben heel hartelijk
bedanken!
Berichtje voor de ouder(s) van leerlingen van groep 8:
Openbare Scholengemeenschap Singelland bestond vorig schooljaar twintig jaar. Dat moest
natuurlijk gevierd worden. Dat deden we met een feestelijke bijeenkomst voor het personeel
en een spetterend feest voor onze leerlingen. Héél geslaagd, maar eigenlijk misten we nog
iets: we vonden dat we ook iets moesten doen voor onze toekomstige leerlingen. Zo
kwamen we op de gedachte om iets te organiseren, speciaal voor de leerlingen die dit jaar in
groep 8 zitten.
Niet iets sufs, want dat past niet bij Singelland, maar een middag waarin zij actief aan de
slag gaan. En aangezien geen mens gelijk is, zou het ook mooi zijn als ze dan nog iets te
kiezen hebben.
Zo ontstond de gedachte om leerlingen van groep 8 uit het wervingsgebied van Singelland
uit te nodigen om te kiezen uit workshops, aangeboden op drie verschillende data en
plaatsen:
● dinsdag 8 november in Burgum (Schoolstraat 101, 15.30-17.00 uur)
● woensdag 9 november in Surhuisterveen (Langelaan 18, 14.30-16.00 uur)
● woensdag 16 november in Drachten (Drachtster Lyceum, Torenstraat 28, 14.30-16.00
uur)

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse workshops. Zo kunnen ze leren goochelen, ze kunnen
het spannende spel Escape Classroom spelen (waarbij je uit een lokaal moet ontsnappen
door middel van allerhande soorten puzzels), een film maken waarin figuurtjes van klei tot
leven komen, stunts leren van een echte stuntman of meedoen met freerunnen, waarin ze
springen, klimmen en salto’s maken. U ziet het: er zit vast wel iets bij waar uw kind warm
voor loopt.
De leerlingen van groep 8 krijgen via het mailadres van hun ouder(s) een mailtje met een
uitnodiging. Daarin staat een link naar de volgende site:
singellandcadeau.kunsteducatienederland.nl.
Op die site vinden ze een uitgebreide beschrijving van alle workshops waaruit ze kunnen
kiezen en bovendien kunnen zij zich daar opgeven. Dat kan tot 25 oktober, niet later. Dat
geeft ons namelijk nog de tijd om leerlingen zo in te delen dat zij samen met klasgenoten
aan de activiteit kunnen deelnemen, zodat zij zich niet verloren voelen. Uw kind is van harte
welkom!
Met vriendelijke groet,
OSG Singelland

ALGEMENE BERICHTEN
Van de Kerstcommissie
De pepernoten liggen weer in het schap, de eerste vorst aan de grond hebben we gehad, de
dagen beginnen te korten, ....... de decembermaand komt in zicht. Kortom: Tijd voor de
kerstcommissie om zich te gaan beraden over de kerstviering voor de leerlingen van groep 1
t/m 8.
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een aantal actieve leden, dus we zijn op zoek
naar versterking voor deze enthousiaste commissie. Lijkt het jou leuk om je in te zetten voor
een gezellige kerstviering op het Kompas, meld je dan aan bij juf Tineke
(t.sijbesma@westerwijs.nl) of juf Gerda (g.vanderstouwe@westerwijs.nl).

