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AGENDA (ALGEMEEN)
4- 15 oktober
9 – 13 okt.
16 oktober
18 oktober
21 – 27 oktober
30 oktober
13 november

Kinderboekenweek, thema Gruwelijk Eng
Omgekeerde oudergesprekken groep 1,2,3,4,5 en 7
Margemiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Juffen en meesterfeest
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
zakelijke ouderavond

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Zwangerschapsverlof juf Joke
Met ingang van maandag 6 november gaat juf Joke met zwangerschapsverlof. Op dit
moment zijn we in gesprekken rond de vervanging. Zodra we weten wie de vervanging gaat
doen, brengen we u op de hoogte.
Vooraankondiging Zakelijke ouderavond
Maandag 13 november organiseert de Oudervereniging de zakelijke ouderavond. Op deze
avond zullen er een groot aantal commissieleden aftreden en nieuwe leden worden
geïnstalleerd. Tevens zullen er jaarverslagen worden gepresenteerd en financiële
verantwoording worden afgelegd. Woensdag 1 november krijgt u de agenda en stukken
digitaal toegezonden.

NIEUWS ALGEMEEN
Juffen en meesterfeest
Op woensdag 18 oktober vieren alle meesters en juffen hun verjaardag op school. Deze dag
is tevens de afsluiting van het thema 'Gruwelijk Eng' van de Kinderboekenweek. Wij hebben
besloten om dit te combineren en er één feestelijke dag van te maken. De kinderen mogen
deze dag verkleed op school komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen
hoeven dit niet zelf mee te nemen.
Even voor de duidelijkheid….
We vieren de verjaardagen, maar het draait om het feestelijke karakter. Het is beslist niet
noodzakelijk en wenselijk dat kinderen allemaal een gekocht cadeautje meenemen. Wilt u
en/of uw kinderen toch iets doen of geven dan is ook een kaart, een tekening of iets zelf
gemaakts helemaal prima! Het feest zal er niet minder om zijn!

Sparen voor de schoolbieb….doet u ook mee?
Net als vorig jaar organiseert de Bruna een kassabonnen-actie tijdens de
Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober)
Indien ouders tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de Bruna, dan vragen
wij u de kassabon in te leveren op school.
De school verzamelt de kassabonnen en mag uiteindelijk voor 20% van het totale bedrag
boeken uitzoeken in de Bruna-winkel. Helpt u ons ook mee?

NIEUWS UIT GROEP 1-2
In groep 1 werken wij nog over het kleurenmonster. Elke dag kijken we hoe wij ons voelen
en aan het eind van de dag kijken we of het veranderd is. Wij verven en
kleien kleurenmonsters en hebben een heel boekje vol met tekeningen. Omdat het
kleurenmonster zo'n succes is, maken wij ook een kleurenmonsterlampion!

Daarnaast halen we de herfst alvast een beetje in de klas, want we kunnen wegen op de
weegschaal met kastanjes! We hebben muisjes Mimi en Muis al geholpen om de kastanjes
eerlijk te verdelen, door steeds groepjes van 3 kastanjes te maken. Deze week staat het
cijfer 3 namelijk centraal, die zagen we ook op verschillende plekken in de klas, zoals op de
klok en in een boek! Ook de kleur geel van blij/opgewekt staat centraal, aanstaande
donderdag 12 oktober mogen we in gele kleren naar school komen. Wat een vrolijkheid in
de klas!
In groep 2 wordt nog volop gewerkt over heksen. In de boekenbak zitten veel
prentenboeken over Hennie de heks en juf leest voor uit het spannende boek: Duimelotje en
Anneke Tanneke toverheks. We hebben allemaal al een toverstafje gemaakt en er zijn
prachtige heksen getekend op toverpapier. Nu zijn we bezig met het plakken van een heks.
Ook heeft iedereen een werkboekje over heksen. Morgen komt de letter h van heks in de
lettermuur en gaan de letterdoosjes weer mee naar huis.

Dinsdag hebben de kinderen geleerd wat een Venn diagram is. We
gingen allemaal spullen sorteren op kleur, maar waar moeten de spullen
nu met twee of zelfs drie kleuren? Op de foto kunt u zien hoe we dat in
groep 2 hebben opgelost.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Klassenouders
Hillie Steensma (moeder van Jesse) is de klassenouder voor groep 3 en Jeltje Kompaan
(moeder van Tys) is de klassenouder voor groep 4. Wanneer we hulp of vervoer nodig
hebben voor een activiteit, krijgt de klassenouder een seintje en er wordt dan bij de ouders
van de groep geïnformeerd wie beschikbaar is. Heeft u er bezwaar tegen dat we uw
mailadres en telefoonnummer(s) met de klassenouders delen? Geeft u dat dan z.s.m. door
aan de leerkrachten. Indien we voor 18 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de
gegevens aan hen door geven.
Veilig leren lezen in groep 3
We zijn begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k,
m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe
letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer
boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en
kennis van de wereld uit.
Thema kern 2: Dag en nacht
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel
wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag
en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan
bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de
kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen
verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als
geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het
been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het
been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het
rondje van de b).
Tips
Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een tablet kunt u kiezen
tussen hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu alleen de kleine letters; kies dus het
invoerscherm met de kleine letters. Op het toetsenbord van een laptop of desktop staan
echter alleen hoofdletters. Hebt u geen tablet, plak dan eventueel gekleurde stickertjes,
waarop de kleine letters staan, op de toetsen. Leer uw kind wel dat het voor de letter ‘aa’
twee keer de a-toets moet intikken.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In het begin van de week heeft groep 5 geleerd dat er een
verband bestaat tussen vermenigvuldigen en delen. Groep 6 heeft deze
week geleerd hoe zij splitsend kunnen delen. Beide groepen maken van het eerste blok de
toets. Na de toets volgen er herhalingsbladen of remediërende bladen.
Spelling
Beide groepen sluiten deze week woordpakket 4 af met een dictee. Na dit dictee is blok 1
afgerond en volgt het signaleringsdictee van de woordpakketten 1 t/m 4.

Taal
Beide groepen leren deze week hoe zij een stripverhaal moeten maken. Hierbij mogen zij
ook zelf een stripverhaal ontwerpen, aansluitend bij het thema van de
Kinderboekenweek. Deze week sluiten beide groepen het blok af met de signaleringstoets.
Klassenouders
We zijn blij dat twee ouders zich bereid hebben gevonden om deze taak op zich te nemen.
Voor groep 5 is dat Annelies Tjoelker, de moeder van Silke en voor groep 6 is dat Elske
Wassenaar, de moeder van Mika. Heeft u er bezwaar tegen dat we uw mailadres en
telefoonnummer(s) met de klassenouders delen? Geeft u dat dan z.s.m. door aan ons.
Indien we voor 18 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens door geven.
Gezondheid
Als uw kind zich niet lekker voelt of last heeft van een blessure, waardoor hij/zij bijvoorbeeld
niet mee kan gymmen of vaker naar het toilet moet, horen we dit graag van de ouders. Dit
kan bijvoorbeeld via de mail, een briefje of een telefoontje voor schooltijd.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Huiswerk
Groep 7/8: Rekenen wordt ingeleverd op vrijdag 13 oktober. Sommige kinderen hebben
hun werkschrift mee naar huis gekregen, sommige kinderen hebben redactiesommen
gekregen en weer andere kinderen hebben extra oefenbladen meegekregen voor de toets.
Groep 8: Begrijpend lezen (tekst over lerarenstaking) wordt ingeleverd op donderdag 19
oktober.
Spreekbeurten
Na de herfstvakantie gaan we starten met het houden van spreekbeurten. Er komt
binnenkort een lijst in de klas te hangen waar de kinderen hun onderwerp op kunnen
aangeven. Ook ontvangen zij dan een format en instructie voor het houden van een
spreekbeurt mee naar huis.
Materiaal gevraagd
Voor een knutselproject voor de Kinderboekenweek hebben we in de klas nog oude
kranten nodig. Ook zijn we op zoek naar witte lakens/andere lappen stof die kapot
mogen. Als er nog ergens in huis kapotte lakens liggen, zijn ze op school erg welkom!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Paddenstoelen zoeken door IVN Jeugd Grootegast e.o.
Vind jij het leuk om paddenstoelen te zoeken? En vind je het ook nog
leuk om te weten te komen hoe de paddenstoel heet? Kom dan op
maandagmiddag 23 oktober a.s. naar Trimunt, Kloosterweg te
Marum. Hier organiseert IVN Grootegast e.o. in de herfstvakantie een
activiteit voor kinderen van 8 – 12 jaar.
We vertellen eerst over paddenstoelen, want ze zijn heel belangrijk
voor het opruimen van blad enz. Daarna gaan we ze opzoeken,
bekijken en proberen er een naam aan te geven. Het is allemaal erg
leuk om te doen. Een leuke invulling voor een vakantiemiddag.
De activiteit is van 14.00 – 16.00 uur.
We verzamelen om 14.00 u. bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg
op Trimunt. Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op 23 oktober! Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.

