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AGENDA (ALGEMEEN)
11 september
13 september
18 september
25 september
27 september
28 september

Informatieavond groepen 2 en 3 (inloop 19.00; start 19.10 tot 19.45 uur)
Schoolfotograaf
Informatie- inloop; 17.15 -18.15 uur
Sport- en spelochtend voor de groepen 1 en 2
Bloemstukjes maken op school
Floralia - pleinfeest

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
De kop is eraf….
Na een heerlijke zomervakantie zijn we dan echt weer begonnen! We hopen natuurlijk dat
ook u, samen met uw kinderen hebt kunnen genieten van een fijne vakantie.
We staan met frisse moed en nieuwe energie voor een nieuw uitdagend schooljaar! Het jaar
zal vertrouwde zaken hebben, maar ook nieuwe. We gaan o.a. direct starten met twee
nieuwe proefperiodes voor nieuwe methoden.
Nieuwe methoden
We starten met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren ‘Kwink’. Dit doen we
gezamenlijk met De Klister, zodat we dezelfde taal spreken en aanpak hanteren. Heel
handig en fijn voor onze gezamenlijke pauzes ed. Ook starten we met proeflicentie voor een
nieuwe methode geïntegreerd zaakvakkenonderwijs ‘Blink’ in groep 5 t/m 8. Dat betekent
dat de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis in elkaar worden
gevoegd. Er wordt dan meer projectmatig gewerkt. Zeer inspirerend, eigentijds en
aansprekend . Natuurlijk wordt u binnenkort meer geïnformeerd hierover.
Informatiebijeenkomst groepen 2 en 3
De ouders/verzorgers van alle leerlingen in groepen 2 en 3 zijn van harte uitgenodigd op
dinsdag 11 september voor deze info-bijeenkomst. Inloop is vanaf 19.00 uur en we starten
om 19.10 tot 19.45 uur. We zullen met u onze eerste ervaringen en plannen delen. En we
zijn ook benieuwd naar uw eerste ervaringen. Natuurlijk zal er ook ruimte zijn voor eventuele
vragen.
Informatie-inloop voor ouders èn leerlingen
Dinsdag 18 september is er , net als vorig jaar, een informatie-inloop. De tijd is van 17.15 tot
18.15 uur. U krijgt dan informatie over afspraken, routines, werkwijze en leerstof. U kunt in
elke groep binnenlopen, materialen inzien en spreken met leerkrachten. Uw kind(eren)
hebben een actieve rol. Zij kunnen u vertellen wat de afspraken zijn, wat ze doen, waar ze
zitten ed. U krijgt dan ook informatie over afspraken, routines, werkwijze enz. Ook leerlingen
van groepen 1/2 zijn van harte uitgenodigd om mee te komen. We hopen weer op een grote
opkomst!

Even opfrissen….verkeer/fietsen
We willen u vragen om weer even goed op de gemaakte afspraken te letten. Zowel
leerlingen als ouders niet fietsen op het plein. Voor het parkeren van de fietsen kunnen de
leerlingen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) gebruik maken van de parkeerplaats rond de
tafeltennistafel. De leerlingen uit de bovenbouw ( groep 5 t/m 8) kunnen hun fiets tussen de
hekjes plaatsen. Graag naast elkaar zetten.
Vakleerkracht gymnastiek
Vanaf donderdag 6 september start Maaike Hiemstra als vakleerkracht gymnastiek bij ons
op school. Zij geeft op de donderdagmorgen de gymnastieklessen aan de groepen 7/8, 5/6
en 3/4. De andere gymlessen worden gegeven door de eigen leerkracht. Groep 7/8 en 5/6
op vrijdag en groep 3/4 op maandag.
Start HVO / GVO groep 6/7
Maandag 10 september starten de lessen HVO en GVO. De lestijd is van 12.30 – 13.15 uur.
Pannakooi
Het initiatief van de leerlingenraad heeft geleid tot een prachtige resultaat!
De pannakooi gaat door! De financiën zijn rond. Binnenkort weten we meer over de
plaatsing.

NIEUWS ALGEMEEN
Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar zijn erg belangrijk voor de groepsvorming en het
(opnieuw) leren kennen van elkaar. Ook bespreken we dan gezamenlijk de groepsregels en
de manieren waarop we met elkaar om willen gaan. In elke groep wordt er dagelijks een
groepsvormende activiteit gedaan. Vraag uw kind gerust eens wat er die dag gedaan is.
Grote pleinpauze
Vanmorgen hebben we van 9.45 – 10.15 uur met alle groepen en
alle leerkrachten een lange gezellige pauze op het plein gehad.
De leerlingen konden bij iedere leerkracht een spelletje of
activiteit doen. Zeker voor herhaling vatbaar!

Schoolfoto 2018-2019
Volgende week donderdag 13 september staat de schoolfoto van dit jaar gepland.
Wij beseffen dat dit snel volgt op de vorige schoolfoto. De reden hiervoor is dat de OV
samen met school heeft besloten het fotomoment naar voren te halen. Net na de vakantie
heeft iedereen nog een zomerkleurtje, schijnt de zon vaak nog & zijn de bomen groen en
kan iedereen de foto’s het hele jaar gebruiken. Voor de schoolverlaters (groep 8) komt de
fotograaf aan het einde van het jaar nog langs voor een aparte eind-foto.
Keuze voor andere fotograaf
Naar aanleiding van de vorige schoolfoto’s heeft de OV negatieve feedback gekregen over
de kwaliteit van de foto’s. Dat vonden wij heel spijtig en daarom hebben wij er uitvoerig naar
gekeken. Wij hebben besloten om over te stappen naar een andere fotograaf. Wij hebben
gekozen voor: Foto Boezerooy (Roden en Marum).

Van 8.00-8:30 uur is er gelegenheid voor broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten,
om op de foto te gaan met hun oudere broers/zussen. Daarna worden onder schooltijd de
individuele foto's en groepsfoto’s gemaakt.
De achtergrond van de foto’s zal lichtblauw zijn. Denkt u volgende week donderdag met uw
kind mee over passende kleding en haarstyling?
Wij hopen op een goede samenwerking, een mooi resultaat en een positieve ervaring bij de
kinderen!

FLORALIA
Ook dit jaar hebben we weer een gezellig Floralia feest op school en wel op vrijdag 28
september vanaf 17.00 uur.
Agenda Floralia-activiteiten
Dinsdag 25 september:
19.00 uur inpakavond
Donderdag 27 september: bloemstukjes maken groep 1 t/m 8
’s avonds voorbereidingen door vrijwilligers
Vrijdag 28 september:
17.00 – 19.30 uur Floraliafeest
Boodschappen
Voor de prijzen van het Rad van Fortuin willen we u vragen boodschappen naar school te
brengen of aan de kinderen mee te geven. Naast boodschappen zijn ook woon accessoires
etc welkom. Denkt u bij de eetbare boodschappen wel om de houdbaarheidsdatum?
Loten
Deze week krijgen de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 lotenboekjes mee naar huis.Het is de
bedoeling dat de loten allemaal verkocht worden voor een mooie opbrengst. Als de loten
verkocht zijn, kunnen de lege lotenboekjes, met het geld, ingeleverd worden bij de
leerkrachten. De lege boekjes en het geld graag in een zakje met naam inleveren. En wilt u
ook, samen met uw kind, het geld natellen? De trekking van de loten is tijdens de Floralia. Er
zijn weer een aantal mooie prijzen te winnen
Vrijwilligers
De floraliacommissie is al hard aan het werk, maar m dit feest te doen slagen hebben we
hulp nodig. Dit kan gaan om de inpakavond (25 september), het begeleiden van een
spelletje maar ook voor de catering. De catering heeft overdag mensen nodig om het eten
voor te bereiden en ‘s avonds voor de verkoop. Wie kan ons helpen? U kunt zich opgeven
via de intekenlijst bij de ingang of via de mail: f.devries@quadraten.nl
Educatieve tijdschriften en informatiemateriaal
Als school ontvangen we veel folders en brochures van educatieve tijdschriften en uitgaves
van diverse uitgeverijen. Deze geven we aan de kinderen mee. Uiteraard bent u tot niets
verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan kunt u zelf
de bon opsturen of uw kind aanmelden via de website van de uitgever. Alle tijdschriften
worden op het thuisadres afgeleverd.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Na een heerlijke en zonnige vakantie zijn we weer begonnen. De
kinderen en de juffen hadden er weer zin in. De groepen 1 en 2 gaan de
komende weken werken over het prentenboek Agent en Boef. Boef is
ontsnapt uit de gevangenis en haalt allerlei gekke streken uit. Ook in de

klas, en dat kan niet langer. Er zijn regels nodig om alles goed te laten verlopen. Deze
regels gelden natuurlijk niet alleen voor Boef, de juffen en de kinderen moeten zich er ook
aan houden!
In groep 2/3 was het wel even wennen voor de kinderen, maar ook voor de juf…
Omdat groep 3 leert lezen met zoem de bij, hebben we wat geleerd over de bij en
gaan we allemaal een mooie “zoem de bij ‘ vouwen.

De moeder van Ynke heeft een nieuwe hoes gemaakt om het matrasje van de huishoek.
Bedankt! Het ziet er weer netjes uit.
Hebt u thuis nog (oude) sieraden die wij in de huishoek mogen gebruiken? (kettingen,
oorbellen met klipjes, armbandjes) Dat zouden we erg leuk vinden!
Een broertje voor Boris
In de zomervakantie heeft Boris een broertje gekregen. Hij heet Roef en is
dinsdagochtend al even op bezoek in de klas geweest. Van harte gefeliciteerd
en veel geluk met elkaar gewenst!
Letter S
Alle kinderen van groep 2 hebben maandagmiddag een taalactiviteit met juf Feikje gedaan.
De letter s van school is aangeboden en we hebben er al heel veel woorden mee bedacht.
Maandag gaan we verder.
Sport- en spelochtend voor groep 1 en 2
Op woensdag 26 september doen we, samen met alle basisscholen uit de gemeente
Grootegast, mee met de Sport -en Spel ochtend. Deze ochtend wordt gehouden in sporthal
in Opende. We hebben dus geen vervoer, maar wel begeleiding nodig. Wie kan helpen van
8.30 tot 10.30 uur. Aanmelden kan bij de onderbouwleerkrachten of via de mail bij juf Vera
v.devries@quadraten.nl Alvast hartelijk bedankt!

GROEP 3
De kinderen van groep 3 hebben op maandag en donderdag gym in de sporthal. Willen de
kinderen op deze dagen sportkleding meenemen?
Iedereen heeft een schrijfpotlood, kleurpotloden en gum van school gekregen. Het is handig
dat de kinderen hiervoor een schooletui meenemen.
Veilig leren lezen kern start: Jij en ik
De kinderen maakt via het verhaal bij deze kern kennis met opa, zijn kleindochter Kim en
haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’
geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters
korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis.
Letterboom
Het komende halfjaar krijgt de kinderen aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar
huis. Alle kleurplaten samen vormen een letterboom. Vandaag ging het eerste deel van de
letterboom mee. Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan
Kim en Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in de kleurplaat.
Deze kleurplaat is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind van kern start
krijgen de kinderen deel twee van de letterboom mee naar huis. Hierop staan de letters die
de kinderen hebben geleerd. Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft

geleerd. De groei van de boom kunt u zien als de groei van de letterkennis van uw kind. Na
kern 6 zijn alle letters aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u thuis
een mooi plekje voor de boom vindt!

NIEUWS UIT GROEP 4
Dit schooljaar zitten er 18 leerlingen in groep 4.
Op maandag en dinsdag hebben de kinderen les van juf Grietje. Op woensdag, donderdag
en vrijdag van juf Janine. Op maandag geeft Juf Grietje gym en op donderdag krijgt de
groep les van een vakleerkracht gym.
Omdat het best wel weer even wennen is na de zomervakantie doen we de eerste weken
extra groepsvormende spelletjes.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Allereerst hopen we dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Deze week zijn we weer
van start gegaan met een klas van 32 leerlingen; in groep 5 zitten 15 kinderen en groep 6 telt
17 kinderen. Dit jaar staan juf Gerda en juf Joke voor de groep. Op maandag, dinsdag en
woensdag is juf Joke aanwezig en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Gerda. De
gymlessen zijn dit jaar op donderdag en vrijdag. We kunnen ons voorstellen dat u even een
kijkje wilt nemen in de klas van uw kind. Deze week en volgende week bent u welkom voor
en na schooltijd.
In de eerste schoolweken besteden we veel tijd aan groepsvorming. We bespreken de regels
en afspraken die gelden in de groep, maar er is ook tijd voor een spelletje.
Inmiddels zijn we al langzaam rekenen, taal en spelling aan het opstarten. Voor spelling
starten we bij woordpakket 1 in beide groepen. Deze woordpakketten zijn te vinden op de
website van Het Kompas. Groep 5 leert meer woorden schrijven met sch- en schr-.
Groep 6 start met een woordpakket over werkwoorden; het hele werkwoord, de stam, de jijvorm en de hij/zij-vorm. Bij rekenen komt het automatiseren direct weer aan bod (tafels!),
dus het blijft belangrijk dat hier ook thuis aandacht aan wordt besteed.
De kinderen zijn begin deze week aan de slag geweest met het maken van een
verjaardagskalender. Hiervoor hebben we van uw kind een kleine foto nodig (formaat
pasfoto). Het hoeft niet per se een echte foto te zijn, het mag ook een kopie zijn, in kleur of
zwart/wit.
Denkt u nog aan het inleveren van het rapport?
Juf Gerda en juf Joke

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Start van het schooljaar
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en weer de nodige energie gekregen om dit
schooljaar goed te starten. Natuurlijk zijn er de nodige veranderingen, maar de leerkrachten
zijn bij de kinderen goed bekend. Juf Laura geeft op maandag en dinsdag les in de groep.
Meester Hans Peter geeft op woensdag tot en met vrijdag les. Op dinsdag is meester Hans
Peter wel op school aanwezig voor het afhandelen van allerlei zaken rondom groep 7-8.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan is het heel geschikt om dan op de dinsdag
contact te zoeken. De gymnastieklessen zijn op donderdag- en vrijdagmorgen. Donderdag

geeft onze vakleerkracht juf Maaike de toestellessen, vrijdag geeft meester Hans Peter de
spellessen. We zijn deze week gestart met de zogenaamde Gouden Weken. In deze eerste
schoolweken van het nieuwe schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming.
Ook hebben we deze week al groepsafspraken gemaakt met elkaar. Deze week starten we
met de lessen uit de methode.
Fietsendienst
In overleg met de collega’s van De Klister, hebben we besloten om te stoppen met de
fietsendienst.
Agenda
Ook dit schooljaar werken de kinderen met een agenda. De kinderen noteren hierin onder
andere huiswerk, toetsmomenten en bijzondere activiteiten. Het zal de nodige discipline
vragen van leerlingen, leerkrachten en ouders om de agenda consequent te gebruiken. Het
is van belang dat de kinderen op maandag de agenda mee naar school nemen en op vrijdag
weer mee naar huis.
Aftekenlijst
In de klas hangt op de deur een aftekenlijst. Het is de bedoeling dat als de kinderen iets
inleveren op school, zij dat zelf aftekenen op deze lijst. Voor deze week kunnen de kinderen
het rapport inleveren en dat vervolgens aftekenen in de juiste kolom.
Weektaak
Dit schooljaar gaan we werken met een weektaak. De nieuwe weektaak start op
woensdagmorgen en loopt tot en met dinsdag. De kinderen krijgen de weektaak op een A4tje. Zij kunnen precies zien per dag wat er die week gedaan gaat worden. Als de kinderen
een opdracht of een les volledig hebben afgerond, geven de kinderen dit op de weektaak
aan d.m.v. inkleuren.
Klassendienst
Het schema van de klassendienst kunt u vinden op de website bij groep 7-8. Natuurlijk hangt
het schema ook in de klas. Ieder kind heeft dit schooljaar hooguit 4 x klassendienst. Het kan
voorkomen dat een kind een dag geen klassendienst kan doen, we verwachten dan de
kinderen zelf tijdig(!) een vervanger regelen.
Taken in de klas
We streven er naar dat alle kinderen in de klas een bepaalde taak uitvoeren. Dan kunt u
denken aan: computers opstarten en afsluiten; fruitbakje legen, kast netjes maken etc.
Kinderen kunnen zelf kiezen, maar het is niet vrijblijvend. We verwachten van de kinderen
dat ze hun taak consequent en goed uitvoeren. Op deze manier denken we dat kinderen
zich meer verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen in de klas.
Chromebooks
Deze week zijn de chromebooks op school geleverd. Na het inventariseren van de
mogelijkheden van deze nieuwe leermiddelen zullen we ze op termijn vaker gaan gebruiken
tijdens de lessen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

