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

Sprookje in Leek voor groep 1 t/m 4
GGD voor groep 7
Kerstcircuit.
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
Hoofdluiscontrole
Hercontrole fietsen

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Personeel
Juf Laura Bijkerk heeft aangegeven terug te willen in werktijdfactor van 5 lesdagen naar 3
lesdagen. De overgebleven dagen zullen naar grote waarschijnlijkheid worden ingevuld door
een leerkracht die al werkzaam is binnen Westerwijs. Volgende week krijgt u definitief
nieuws. De MR is op de hoogte gebracht en heeft akkoord gegeven.
Op dit moment is juf Amarins in de afrondende fase van haar LIO-stage. Zij heeft haar
laatste werkdag op woensdag 18 januari. Daarna zal zij nog wel de 10 min. gesprekken
voeren met de ouders van de leerlingen van groep 7 in februari.
Stukken zakelijke ouderavond
Binnenkort krijgt u via de mail de stukken behorende bij de zakelijke ouderavond
toegestuurd.
Schoolgids 2016-2018
Het is ons gebleken dat de nieuwe schoolgids nog niet is uitgezet. Deze schoolgids is nog
gemaakt door voormalig directeur Ineke Schouwstra en is ook goedgekeurd door de MR en
Stichting Westerwijs. Bij deze Nieuwsbrief krijgt u een digitale versie. Wilt u een papieren
versie? Dan kunt u die aanvragen via mail bij Jolanda Lap (j.lap@westerwijs.nl)
Nieuwsbrief
De volgorde van de berichten hebben we enigszins aangepast. U vindt onder de balk
‘Berichten van de directie’ nu een balk ‘Nieuws algemeen’. Hierin kunnen zaken staan vanuit
de commissies, werkgroepen, OR en MR. Indien er nieuws is vanuit De Binding dan zal dit
vermeld worden onder ‘Nieuws van de Binding’. Daarna volgen de balken met nieuws uit de
groepen. Als laatste volgen dan de berichten van buiten de school.

NIEUWS ALGEMEEN

Uitnodiging
Op donderdagmiddag 22 december verwachten wij U en de kinderen om 17.00 uur op het
schoolplein. Voordat de kinderen naar binnen gaan, zingen we buiten met ons allen een
aantal kerstliedjes. We beginnen stipt om 17.00 uur, dus wees op tijd. Het optreden wordt
muzikaal begeleid door juf Frieda, Jade, Amarins, Henny en Emma.
Hierna gaan de kinderen naar binnen om in hun eigen lokaal te genieten van een gezellige
kerstmaaltijd.
De kinderen moeten voor deze maaltijd op donderdagochtend een bord, beker en bestek
mee naar school nemen (de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook een soepkom).
Vanaf 18.15 uur staat er een hapje en een drankje voor U klaar en wanneer de maaltijd van
de kinderen is afgelopen (rond 18.30 uur), kunt U uw kind uit de klas halen, waar U ook de
tentoongestelde kerstknutselwerkjes kunt bekijken.
We hopen ook dit jaar weer op een gezellige kerstviering.

Herhaalde oproep
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. (Er zijn
inmiddels een aantal aanmeldingen maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken)
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind, of bij juf Tineke of juf Gerda. Bij voorbaat
onze hartelijke dank!
Sprookje “de magische droom”
Vrijdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar het sprookje in Leek. In de vorige
nieuwsbrief heeft u hierover kunnen lezen. De voorstelling begint om 10.30 uur en duurt
ongeveer 50 minuten, dus we hopen rond 12.00 uur weer terug te zijn.
Hercontrole fietsen
Op dinsdag 17 januari 2017 kunnen de fietsen van de kinderen van de bovenbouw
opnieuw worden gekeurd. Dit geldt alleen voor afgekeurde en vergeten fietsen. Er zullen
deze dag opnieuw mensen van het VVN aanwezig zijn. Om er samen voor te zorgen dat
ieder kind een veilige fiets heeft, willen we u vragen om de fiets nog een keer goed te
controleren voor deze hercontrole.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema Kerst
De lichtjes in de kerstboom branden en er wordt hard gewerkt om de lokalen gezellig te
maken. In groep 2 staat de letter k van kerstboom centraal.

James
Gisteren hadden we een kampioen op bezoek in
groep 2. James, de Franse buldog van Laurens is
namelijk Nederlands jeugdkampioen geworden.
We hebben zij prijzen bekeken en hij mocht even
op de grote tafel poseren.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
De kerstvakantie staat voor de deur! We beginnen met de kern waarin de laatste letters
worden geleerd. Alle reden voor een feestje! Aan het eind van de kern vieren we dan ook
een letterfeest.
Thema kern 6 (oranje kern) : Verhalen in je buik
Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom
waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen
verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets
voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.
Letters en woorden lezen in kern 6
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan
bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de
kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken
met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt
het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo
ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de
letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en
we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters
kennen, gaan we extra oefenen.
P.S. Op zoek naar tips voor spelletjes om te spelen in de kerstvakantie? Kijk op
www.veiliglerenlezen.nl Voor ouders, Dit leert uw kind, kim-versie en op
www.zwijsen.nl/thuisoefenen

De komende weken leren de kinderen in groep 3 met rekenen hoe ze handig kunnen tellen.
Daarbij maken we gebruik van muntjes van 1 en 2 euro en briefjes van 5 en 10 euro.
Verder blijft het splitsen erg belangrijk.
De getallenlijn waarmee we rekenen gaat tot 20. We tellen in sprongen en oefenen het heen
en terug tellen.
Groep 4
Rekenen
We zijn in groep 4 bezig met sommen van het type 32 + 26 =
Bij het uitrekenen gebruiken we een getallenlijn. We beginnen
met 32 op de getallenlijn en doen er eerst de tientallen bij (dus
+20 of in twee sprongen +10 en nog eens +10. Vervolgens doen
we de eenheden erbij, dat kan met sprongetjes van 1, maar ook
met een sprong van 6.
Tafels
Nogmaals het verzoek om de tafel van 5 te oefenen. Deze staat opnieuw op de planning
voor a.s. maandag 19 december.
Spelling
We zijn gestart met woordpakket 10, woorden die beginnen met de s - soort en z zeef. Soms hoor je het verschil tussen s en z niet goed. Onthoud dan hoe je het woord
schrijft.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Resultaten in rode mapje
Eind deze week krijgen de kinderen het rode mapje weer mee naar huis. De afgelopen
weken hebben de kinderen onder andere het controledictee gemaakt van blok 2 van
spelling en ze hebben de rekentoets van blok 2 gemaakt. Beide toetsen vindt u in het mapje.
Maandag aanstaande, 19 december, willen we graag het mapje -met inhoud- weer terug
hebben op school. Hopelijk bent u dit weekend in de gelegenheid om even samen met kind
naar de behaalde resultaten te kijken.
Rekenen
De kinderen van groep 5 leren deze week onder andere hoe ze getallen tussen de 100 en
1000 kunnen optellen. Verder gaan ze allerlei sommen maken met optellen over de 100 met
geld. Groep 6 leert meer over klokkijken en het rekenen met 24-uurstijd.
Taal
Groep 5 leert hoe je je mening kunt geven in een gesprek en hoe je de hoofdgedachte uit
een informatieve luistertekst kunt halen. Ook leren de kinderen hoe ze aantekeningen
kunnen maken tijdens het luisteren. De kinderen van groep 6 gaan aan de slag met het
schrijven van een gedicht. Ook zij leren hoe je je mening kunt geven in een gesprek.
Spelling
Eind deze week starten we met woordpakket 11. Groep 5 leert meer over woorden en
woordstukjes die eindigen op -d. Het gaat om woorden als bejaard en luidkeels. Groep
6 leert meer woorden schrijven met een stomme e die eindigen op -em, -elen, -enen en eren. Woorden als de tandem, druppelen, ordenen en peuteren. De volledige
woordpakketten vindt u op onze site.

Toets natuur
Dinsdag 20 december hebben de leerlingen een toets van Natuur. Zij hebben hier vandaag
een leerblad voor mee gekregen.
Kampioen
Sem Hamberg is met zijn voetbalteam F1 kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd!!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
WIBO
Afgelopen 6 weken hebben de kinderen van groep 7/8 WIBO training gevolgd. WIBO is
afgelopen donderdag afgerond met een zogenaamde Challenge. Alle kinderen hebben zich
weerbaar kunnen opstellen tegen de coaches. Aan het eind van het traject hebben de
kinderen een plankje hout met een persoonlijk doel doormidden geslagen met de blote
hand. Dat is pas een overwinning! Wat hebben ze het allemaal goed gedaan! De foto’s
staan op de website bij het fotoalbum van groep 7/8.
Vanaf morgen geldt het reguliere gymrooster weer. Dat betekent dat de kinderen weer op
donderdagochtend om 8:30 uur gym hebben. Vergeet je gymkleding niet!
Werkstuk groep 7/8
Enige tijd geleden zijn de kinderen begonnen aan het maken van een werkstuk. Er is door
veel kinderen al hard aan gewerkt! Maar… ook zijn er een aantal kinderen die nog veel
moeten doen. Op vrijdag 13 januari 2017 moeten de werkstukken ingeleverd worden.
Niemand hoeft zich dus te gaan vervelen in de kerstvakantie! Eerder inleveren mag
natuurlijk ook.
GGD groep 7
Dinsdag 20 december komt de GGD op school voor een meting van de kinderen van groep
7. U hebt daarover een brief en een vragenlijst ontvangen. Wilt u deze vóór vrijdag 16
december ingevuld weer meegeven aan uw kind?
WC rollen
Voor de kerstworkshops van woensdag 21 december zijn wij nog op zoek naar
dennenappels en WC-rollen (of keukenrollen). Ligt er nog iets thuis? Wij kunnen het goed
gebruiken.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Opgeven voor de AfterXmasparty kan via deze link: http://bit.ly/2hwNbLU ; dan kan meteen
het sportaanbod naar keuze aanvinkt worden.

