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

Sprookje in Leek voor groep 1 t/m 4
GGD voor groep 7
Kerstviering op school van 17:00 tot 18:30 uur
Groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag vrij.
Kerstvakantie
Vrije dag voor groep 1 en 2

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Dozen Syrië…..nog éénmaal een oproep!
Vanuit de regio worden al vele dozen verzameld in Grootegast. Op dit moment staan daar al
honderden! Ook onze dozen gaan daar naartoe en zullen van daaruit volgende week naar
de grens met Syrië worden gebracht.
Deze week wordt de actie nog iets verlengd. De weersverwachting voor de komende
periode in die grensstreek geeft aan dat het daar bar koud gaat worden. Temperatuur kan
zakken naar ’s nachts -20 graden!
Donderdag en vrijdag kunt u nog (fleece)dekens, mutsen/sjaals/wanten/warme
jassen/bodywarmers inleveren! Natuurlijk 2e hands mits het in goede staat is. Ook
kunt u nog een geldelijke bijdrage in de spaarpot doen!
Vrijdagmiddag worden alle spullen naar het depot gebracht!
Nul-meting Grootegast in Beweging
Vorige week heeft u in de algemene berichten kunnen lezen dat er een
stimuleringsprogramma start vanuit de gemeente Grootegast in samenwerking met
Witteborg Sport en Hans Stroes op het gebied van bewegen. De vakleerkracht Joke Walda
zal in deze periode alle kinderen een korte motorische test afnemen om de beginsituatie in
kaart te brengen. Na het project zal opnieuw deze motorische test worden afgenomen. Op
deze wijze is het mogelijk om effecten van dit project te laten zien.

NIEUWS VAN DE BINDING
Sinterklaasfeest
Afgelopen maandag 5 december hebben de beide scholen
gezamenlijk het Sinterklaasfeest gevierd. Sinterklaas kwam
aan in de bakfiets van de bakker met maar één Piet!
Sinterklaas was één Piet helemaal kwijt. Zelfs de politie wist
niet waar deze Piet was. Om Sinterklaas op te fleuren had de
bakker een enorme taart voor Sinterklaas gebakken. Eénmaal
buiten bleek dat er geluid uit de taart kwam! Ja hoor…..de
andere Piet had stiekem van de taart gesnoept en was er

ingevallen. Gelukkig kon er toen toch een prachtig Sinterklaasfeest worden gevierd!
Er is veel werk verzet door de Sinterklaascommissie! Daarnaast waren er ook op de dag
zelf vele ouders die hebben geholpen. Allemaal hartelijk dank!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
De afgelopen weken hebben wij gewerkt over het thema Sinterklaas. Maandag kwam
Sinterklaas bij ons op school. Dat vonden we erg leuk, maar ook wel een beetje
spannend! We hebben hard geoefend om Sinterklaas een opzegversje of een liedje te laten
horen en een dansje te laten zien. En omdat Sinterklaas altijd cadeautjes weggeeft hebben
wij 'dippie doe', een verjaardagslied, voor hem gezongen. Zo voelde hij zich echt jarig!
Eenmaal terug in de klas hebben wij van de pieten een hele zak vol cadeaus gekregen. De
jongens hebben een Blaze-auto gekregen en de meisjes kregen een toverkleurboek en een
lief knuffeltje. Ook voor in de klas hebben wij speelgoed gekregen. We zijn erg blij met de
cadeaus! De foto’s van het Sinterklaasfeest kunt u bekijken in het fotoalbum op onze
website. Nu Sint en zijn pieten weer zijn vertrokken, beginnen we deze week met het thema
kerst.

Gisteren kwam Fenna Cuperus voor een ministage van één dag, in groep 2. Ze heeft een
prachtig werkstuk met de kinderen gemaakt. Hier
zijn we heel blij mee! Dank je wel Fenna! We
vonden het erg leuk dat je er was!

Sprookje “de magische droom”
De oudertoneelgroep van o.b.s. De Nijenoert in Leek voert op donderdag 15 en vrijdag 16
december 2016 weer een eigengemaakt sprookje op. Het sprookje heet ‘de magische
droom’ en vertelt het volgende verhaal: In een magische droom beleven de straatarme
drielingzusjes Lisa, Lena en Lotje een spannend avontuur. Ze komen Puk en Pip tegen, die
zich slechts tweemaal per jaar wassen. Ook ontmoeten ze een echte prins en een koning en
koningin, in een kasteel. Daarnaast zijn er trollen en een vreemde mini-trol.
Prins Johannes en Lotje vinden elkaar meteen meer dan erg aardig, maar ja, hoe moet dat
nu verder...? Thuis zit vader zonder werk, en daar heeft moeder het moeilijk mee. Het geluk
helpt het arme gezin een handje, dus loopt zoals zo vaak in sprookjes, alles goed af.
Op vrijdagochtend 16 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. Het vervoer is geregeld; de ouders die rijden ontvangen
nog een briefje met aanvullende informatie.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig Leren Lezen in groep 3
We zijn alweer bij kern 5, de paarse kern, van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern
4 hebben de kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!

Thema kern 5: Mag dat wel?
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen.
Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd
op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat
allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat
mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de
boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.
Letters en woorden lezen in kern 5
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’
en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere
dag.
Groep 4
De methodetoetsen zijn weer achter de rug en binnenkort krijgen de leerlingen de rode
mapjes weer mee waarin U de resultaten kunt bekijken.
Spelling
Inmiddels zijn we gestart met een nieuw woordpakket en hierin staan de woorden met de ei
-> geit en de ij -> blij centraal. Voor deze woorden geldt, dat er geen duidelijke regel is
maar dat het woordbeeld moet worden onthouden.
Tafels
Na de tafels van 1, 10 en 2 staat voor maandag 12 december a.s. de tafel van 5 op het
programma. Wilt U hier thuis ook even mee oefenen? Het doel is om een tafel in ca. 25
seconden te kunnen opzeggen.
Verder zijn we in de rekenlessen bezig met het springen op de getallenlijn tot 100. Het doel
hierbij is, dat de leerlingen het getalbegrip vergroten en vaardig worden in het hanteren van
getallen tot 100.
Sprookje “de magische droom”
De oudertoneelgroep van o.b.s. De Nijenoert in Leek voert op donderdag 15 en vrijdag 16
december 2016 weer een eigengemaakt sprookje op. Het sprookje heet ‘de magische
droom’ en vertelt het volgende verhaal: In een magische droom beleven de straatarme
drielingzusjes Lisa, Lena en Lotje een spannend avontuur. Ze komen Puk en Pip tegen, die
zich slechts tweemaal per jaar wassen. Ook ontmoeten ze een echte prins en een koning en
koningin, in een kasteel. Daarnaast zijn er trollen en een vreemde mini-trol.
Prins Johannes en Lotje vinden elkaar meteen meer dan erg aardig, maar ja, hoe moet dat
nu verder...? Thuis zit vader zonder werk, en daar heeft moeder het moeilijk mee. Het geluk
helpt het arme gezin een handje, dus loopt zoals zo vaak in sprookjes, alles goed af.
Op vrijdagochtend 16 december gaan we samen met de kleuters 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 5-6
Sinterklaasfeest
Maandag hebben we een hele gezellige Sinterklaasviering gehad op school. Er waren
prachtige surprises gemaakt en ook veel leuke gedichten. Erg jammer dat Mika nog te ziek
was om er bij te kunnen zijn. Inmiddels heeft hij wel zijn surprise gekregen. Mika, zodra je
weer beter bent, lees je het gedicht maar even voor in de klas.

Rekenen
De komende dagen gaat groep 5 rekenen met digitale tijd. Vervolgens leren ze de tafel van
7. Groep 6 krijgt te maken met rekenverhalen. Het zijn dus sommen in een verhaaltje
verpakt (context), en om die op te kunnen lossen krijgen ze te maken met optel-, aftrek-,
keer- en deelsommen. Bij les 8 van blok 3 leren de kinderen hoe ze kosten kunnen
berekenen voor reparatie aan bijvoorbeeld een wasmachine, fiets of auto.
Taal
De kinderen van groep 5 leren wat ze kunnen doen als ze een woord in een tekst niet
begrijpen. Verder leren ze wat trappen van vergelijking zijn. Sommige trappen zijn qua
spelling weleens lastig. Bijvoorbeeld: hoog-hoger-hoogst of rot-rotter-rotst. Groep 6 herhaalt
het herkennen en gebruiken van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd(tt) en verleden
tijd(vt).
Spelling
Eind deze week en begin volgende week gaan beide groepen aan de slag met woordpakket
10. Voor groep 5 gaat het om woorden met ch en cht, zoals
bijvoorbeeld echo, gejuich en de hechting. De kinderen van groep 6 leren meer woorden
schrijven met ou, ouw en au en auw. Woorden als de kletstkous, het berouw en de
astronaut en asgrauw.
Natuur
We weten niet precies wat er allemaal gezegd is tijdens de natuurles van juf Amarins
afgelopen dinsdag, maar er werd wel veel over poep gepraat.
Misschien de kinderen er toch even naar vragen........?

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Per abuis is er in de vorige nieuwsbrief wel informatie gegeven over groep 8, maar niet over
groep 7. Hierbij alsnog onze planning voor komende weken:
Groep 7
De controletoetsen van taal zijn afgerond en we zijn begonnen aan blok 3. Dat schiet mooi
op!
De kinderen zijn deze week bezig geweest met het herkennen en gebruiken van directe en
indirecte rede. Bij indirecte rede wordt omschreven wat iemand zegt en bij directe rede staat
precies in de zin wat iemand zegt. De leestekens vliegen ons om de oren, maar het gaat
steeds beter!

Wat betreft spelling zijn we bezig geweest met sterke werkwoorden die in de verleden tijd
van klank veranderen. Voorbeelden hiervan zijn lopen  liepen en bewijzen  bewezen.

Met rekenen zijn we bezig met het herhalen en remediëren van blok 2 na de toets. De toets
is aardig goed gemaakt, alleen het onderdeel omrekenen van oppervlakte- en inhoudsmaten
blijkt erg lastig. Daar wordt extra aandacht aan besteed.
GGD
Op dinsdag 20 december komt de GGD op school voor
De kinderen uit groep 7 hebben hierover een envelop me naar huis gekregen. In deze
envelop zit een toestemmingsformulier en twee vragenlijsten. Graag zien we alle 3
documenten ingevuld terug voor vrijdag 16 december in de originele envelop.
Kinderen met gescheiden ouders hebben deze envelop twee keer meegekregen.
Foto’s Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest was zeer geslaagd! We zijn blij dat iedereen een mooi cadeau heeft
gekregen en dat iedereen voor ongeveer 6 euro iets heeft gekocht. Foto’s van het
Sinterklaasfeest zijn te vinden op de website van Het Kompas, bij het tabblad groep 7/8.
Fietsencontrole
Op maandag 28 december was de fietsenkeuring van VVN. Er waren die dag kinderen die
de fiets waren vergeten, of niet door de keuring zijn gekomen. Wij zijn bezig met het regelen
van een herkeuring. Wanneer deze gaat plaatsvinden weten wij nu nog niet. Verdere
informatie volgt!
WIBO
Morgen is alweer de laatste WIBO training. Hierin gaat de zogenaamde Challenge
plaatsvinden. Tijdens de Challenge zullen de kinderen een confrontatie moeten oplossen
met een van de trainers, en daarna een plankje doorslaan, waarop een persoonlijk doel
geschreven staat.
Vanaf donderdag 15 december zal er weer gewoon gym zijn ’s ochtends. Denk aan de
gymkleding!

BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN

Nieuws van de kerstcommissie
Op woensdag 21 december organiseren we een kerst/knutsel circuit. De leerlingen uit
groep 1 t/m 4 gaan in gemengde groepjes aan de slag in een circuit en de leerlingen uit
groep 5 t/m 8 knutselen in een ander circuit.
Dit duurt van ongeveer 9 uur tot half 12. Om 10 uur is er tussendoor een kleine pauze,
waarna alle kinderen verder gaan met het volgende onderdeel.
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we uw hulp zodat het prettig en
ontspannen kan verlopen en we tijd en aandacht hebben voor alle kinderen.
Als U mee wilt helpen, heel graag, ook opa's en oma's zijn van Harte Welkom. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind, of bij juf Tineke of juf Gerda. Bij voorbaat onze
hartelijke dank!

