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AGENDA (ALGEMEEN)
5 december
6 december
6 december
6 december
16 december
20 december
22 december
24 dec. t/m 8 januari
9 januari

Sinterklaasfeest
Uiterste inleverdatum dozenactie!
Juf Grietje ’s middags afwezig. Juf Gerda valt in.
Screening GGD voor groep 2
Sprookje in Leek voor groep 1 t/m 4
GGD voor groep 7
Kerstviering op school
Kerstvakantie
Vrije dag voor groep 1 en 2

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Dozenactie “Vredesknuffels”
Levert u de dozen en/of zakken in? Dinsdag 6 december is de laatste inleverdag!
Enveloppen met geld graag bij de leerkracht inleveren.
Versturen van mail
Vanaf volgende week zal alle communicatie digitaal verstuurd worden via Parnassys, ons
administratiesysteem. Ook de Nieuwsbrief zal dan via die weg worden verstuurd. Voor de
school een grote verbetering, maar u merkt daar in de praktijk weinig van. Ondanks de
zorgvuldige voorbereiding kan het natuurlijk voorkomen dat er toch iets fout gaat. Mocht u
volgende week géén Nieuwsbrief ontvangen, zorg dan dat u dat gelijk op school meldt. We
willen we u erop wijzen dat u bij wijzigen van mailadres in de toekomst dit ook direct
doorgeeft aan de school.

NIEUWS VAN DE BINDING
Fietsendienst
Om de verkeerssituatie goed te laten verlopen hebben we gezamenlijk met De Klister een
fietsendienst opgezet. Leerlingen uit groep 7/8 gaan in toerbeurt helpen om met name te
assisteren bij het stallen van de fietsen. Ze zijn te herkennen aan gele hesjes. De leerlingen
van de fietsendienst worden verzocht om 8.10 uur op school te zijn. We starten op maandag
5 december.
Afspraken vanuit verkeersplan:
 Fietsen van de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) staan in de lange fietsenstalling
aan de kant van de weg.
 Fietsen van de onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4) staan in de kleine fietsenstalling
aan de Klisterkant van het schoolplein bij het materialenhok.
 Fietsers rijden door tot de 2e ingang bij het plein. Daar stappen ze van de fiets en
lopen met de fiets het plein op.



Voetgangers kunnen bij de 1e ingang het plein op komen. Ook ouders met de fiets
kunnen hier het plein op komen lopen en de fiets voor korte tijd stallen om uw kind
naar binnen te brengen.
We vragen hierbij uw medewerking om de afspraken na te komen! Het is onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid en in belang van de kinderen om de verkeerssituatie
zo overzichtelijk en veilig mogelijk te houden. Bij voorbaat hartelijk dank!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Kinderen brengen
De kleuters mogen vanzelfsprekend door hun ouders naar de klas gebracht worden. Er
ontstaan echter "verkeersopstoppingen" in de hal, wanneer de ouders naar huis gaan en de
leerlingen van groep 3 t/m 8 naar binnen komen. Daarom is beter dat de ouders, na het
binnenbrengen van hun kleuter, de school via de hoofdingang weer verlaten.
Deze week werken wij nog over het thema Sinterklaas. In groep 1 is de
bakkerij van de Sint gemaakt. Hier kunnen we ons verkleden als Sint
en pieten, cakejes maken en pepernoten wegen. In beide groepen
hebben we natuurlijk ook geknutseld over Sinterklaas. Zo zijn er in groep
1 stoomboten gemaakt, verlanglijstjes en mooie taartjes van klei. In
groep 2 is er een Pietenhuis vol pieten geknutseld en heeft iedereen een
prachtige feesthoed met Amerigo gemaakt. Ook worden er prachtige
figuren met pepernoten en snoepgoed gelegd. En zelfs de namen
worden gemaakt; dat heet precisie strooien.

In het speellokaal hebben wij echte pietengym gedaan wij hebben allemaal ons
pietendiploma gehaald. We gingen koprollen maken, lopen over het dak om pakjes te
bezorgen en pakjes gooien in de schoorsteen. Knap hoor! Maandag mochten wij de schoen
zetten in de klas en dinsdag zat er een lekkere verrassing in de schoen. Helaas had piet nog
iets achter gelaten... namelijk heel veel rommel! Gelukkig weten de kinderen heel goed waar
alles hoort en was het snel weer opgeruimd. Aanstaande maandag komt Sinterklaas bij ons
op school. We zijn al hard aan het oefenen om hem te verrassen!

Vragenlijst GGD groep 2
Nog niet alle ouders hebben de vragenlijst ingeleverd. Denkt u er aan deze tijdig in te vullen
en op school in te leveren?

Sprookje
Vrijdagochtend 16 december gaan de kleuters samen met de leerlingen van groep 3 en 4
naar het sprookje “De magische droom” 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 Annelies Nieuwman. 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
Sprookje
Vrijdagochtend 16 december gaan we samen met de kleuters naar het sprookje “De
magische droom” in Leek. De sprookje wordt gespeeld op basisschool “de Nijenoert”. Voor
dit uitje hebben we vervoer nodig, dit zal geregeld worden door onze klassenouders.
Jongere broertjes of zusjes kunnen we helaas niet meenemen. In de volgende nieuwsbrief
krijgt u meer informatie over dit sprookje.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Sinterklaasfeest
Dinsdagmorgen kwamen we in de klas en zagen we een enorme chaos. Het was weer
zover; de RommelPiet was op school geweest. Gelukkig had de RommelPiet niet alleen
maar troep gemaakt, hij(of zij) had ook iets voor alle kinderen in het vak gestopt.
Om maandagochtend alle drukte bij school(en in de klas) te vermijden, is het wellicht handig
om de surprise/het cadeau al vrijdagmiddag na schooltijd op school in de klas te brengen.
Dat kan tot uiterlijk 17.00 uur. De kinderen die maandagochtend de surprise meenemen,
brengen die in de klas en gaan dan direct weer naar buiten op het plein.
Rekenen
Deze week beginnen we met het nieuwe blok van rekenen. Alle kinderen hebben de toets
van blok 2 gemaakt en de resultaten ziet u over enkele weken thuis in het rode mapje.
Groep 5 gaat met getallen tot 1000 rekenen en de kinderen gaan tafelsommen van 8
oefenen en delingen met 8 maken.
De kinderen van groep 6 leren cijferend optellen en aftrekken met overschrijding bj de
eenheden, tientallen en honderdtallen. Later gaan ze rekenen met breuken en leren ze
breuken als deel van een geheel en ze gaan breuken aanvullen tot een hele.
Taal
Vandaag, woensdag, hebben beide groepen de controletoets gemaakt. De behaalde
resultaten kunt u natuurlijk ook later bekijken in het rode mapje. Met ingang van donderdag
starten we dan met blok 3. Groep 5 gaat meer leren over een monoloog en over een
informatieve luistertekst. Groep 6 leert hoe ze een gesprek moet voorbereiden en de
kinderen leren meer over de opbouw van een gedicht.
Spelling
Deze week wordt het controledictee afgenomen. Daarmee wordt blok 2 afgesloten. Blok 3
start met woordpakket 9. De kinderen van groep 5 leren meer woorden schrijven met de
stomme e. Woorden als bekeuring en beroven. Groep 6 leert de verleden tijd van de ik-, jijen hij-/zij-vorm van werkwoorden schrijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om jij dartte of hij
antwoordde. Het gaat hier dus om zwakke werkwoorden in de verleden tijd. Om zeker te
weten of er -te/-ten of -de/-den achter de ik-vorm komt maak je gebruik van het 't kofschip.
Weet u het nog?

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Sprookje
Vorige week zijn we in de Lawei in Drachten geweest voor de voorstelling van het Sprookje
van Sinterklaas. Deze ging over Sjaak en de Bonenstaak en Rapunzel. In groep 7/8 hebben
we zelf ook bonen laten ontkiemen. Zullen die net zo snel groeien..?
Wij willen alle ouders die hebben gereden hartelijk bedanken!
Taal
De controletoetsen zijn afgerond en we zijn begonnen aan blok 3. Dat schiet mooi op!
In groep 8 zijn de kinderen aan het oefenen met Cito toetsen op het gebied van taal en
begrijpend lezen. De M-toetsen komen eraan in januari. Hoe meer we oefenen, hoe beter
we zijn voorbereid!
Spelling
Groep 8 is deze week bezig geweest met werkwoordspelling, woordpakket 9. Het doel van
deze lessenserie is dat de kinderen het voltooid deelwoord van sterke en zwakke
werkwoorden goed leren schrijven. Zwakke werkwoorden kenmerken zich door de uitgang:
dat is altijd een d of een t. Leven  geleefd, starten  gestart.
Sterke werkwoorden kenmerken zich door de klankverandering in de verleden tijd.
Zwemmen  gezwommen, zingen  gezongen.

Rekenen
De kinderen uit groep 7 en 8 hebben uitleg gekregen over het gebruik van de websites
(redactiesommen en citovragen) die in nieuwsbrief 12 staan. Sommigen zijn al flink aan het
oefenen geslagen thuis!

Ook op school, in groep 8, zijn we bezig met het oefenen van Cito toetsen. Deze week zijn
we ook voor rekenen hiermee aan de slag gegaan.

BERICHT VAN DE OR / MR
Zakelijke ouderavond
Evenals vorig schooljaar is er dit jaar geen zakelijke ouderavond. De ervaring heeft geleerd
dat er (te) weinig ouders belangstelling hebben voor het zakelijke gedeelte. De OR is wel
verplicht om ouders op de hoogte te brengen van het jaarverslag en de financiën. Dit zal dan
gebeuren middels het digitaal versturen van documenten. Op dit moment worden de laatste
papieren in orde gemaakt. Na de volgende vergadering (12 december) krijgt u ze
toegestuurd.
Bericht van de luizencommissie
De hoofdluizen zijn nog steeds actief, zo blijkt ook bij ons op school. Het lijkt in de
betreffende klassen onder controle, echter wees dus als ouders weer gewaarschuwd en blijf
af en toe uw kind controleren!

ALGEMENE BERICHTEN
Sinterklaasfeest
Op maandag 5 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!

Persbericht Grootegast in Beweging

Op verzoek van het college en de portefeuillehouder sport wethouder Elly Pastoor heeft
Astrid Witte van Witteborg Sport een beweegplan opgesteld met de titel “Grootegast in
Beweging: naar een sportieve gezonde gemeente!”
Dit beweegplan heeft specifiek betrekking op kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 18
jaar. Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen steeds langer zitten, met name achter computer, TV,
tablet en smartphone. Kinderen zijn minder op straat of bij de sportvereniging aan het
bewegen. Behalve dat dit op den duur ten koste van de gezondheid gaat, heeft het grote
invloed op de gehele ontwikkeling van kinderen.

De gemeente Grootegast biedt al meer dan 7 jaar extra beweegmogelijkheden aan haar
inwoners en heeft daarvoor het project Grootegast In Beweging ingevoerd. Het
beweegaanbod was met name gericht op de basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. In
samenspraak met onderwijs is nagegaan hoe niet alleen het beweegaanbod kan worden
vergroot, maar ook hoe op een gestructureerde manier het beweegaanbod uitgebreid kan
worden naar alle jongeren tot 18 jaar.
De gemeente heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor een meer gestructureerd
beweegaanbod en nieuwe vormen van bewegen voor alle jeugdigen, waarbij ook regelmatig
lokale sportaanbieders worden ingeschakeld.
Op de scholen krijgen de groepsleerkrachten ondersteuning bij het realiseren van een
‘dynamische schooldag’: meer bewegen in de
klas, op het schoolplein en intensievere lessen
bewegingsonderwijs.
Om de effecten van het beweegplan te volgen,
wordt er een leerlingvolgsysteem opgezet
dat de beweegontwikkelingen van alle
jeugdigen volgt.
Om dit hele proces te begeleiden is een
bovenschoolse vakleerkracht benoemd in de
persoon van Joke Walma-Donner. Samen met
Astrid Witte en Hans Stroes vormen zij het
‘beweegteam Grootegast in Beweging’. Voor
meer informatie kunt u bij Astrid Witte terecht;
astrid@witteborgsport.nl

