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AGENDA (ALGEMEEN)
22 november
5 december
12 december

Facultatieve oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Sinterklaasfeest; Leerlingen groepen 1 /2 om 12.00 uur vrij
Landelijke onderwijsstaking! School dicht?

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Zakelijke ouderavond
Vanwege te geringe belangstelling is de zakelijke ouderavond van afgelopen maandag 13
november niet doorgegaan. Wel hebben de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ OV gezamenlijk de
overdracht gedaan.
De (vrijwillige) ouderlijke bijdrage is voor het schooljaar 2018-2019, zonder verhoging,
vastgesteld op € 40,-- per kind. Dat bedrag is hetzelfde als dit lopende schooljaar.
Bedankt voor de jarenlange inzet!
Zowel in de OV als in de MR hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling.
De volgende leden hebben afscheid genomen:
MR: Nanny Snip
OV: Katoriena de Vries, Hedwig van Dellen, Mieke Kolhek, Natasja Dijksterhuis en Annet
Stienstra
Al eerder, direct na de zomervakantie heeft ook Tiffany de Geus afscheid genomen van de
OV. Dit vanwege verhuizing.
Deze mensen hebben de afgelopen jaren erg veel werk verzet voor school! Zeer betrokken,
met veel daadkracht en enthousiasme zijn er vele activiteiten en acties georganiseerd en
hebben zij de leerkrachten ondersteund met hand- en spandiensten.
En nog iets…..gezamenlijk hebben zij zich méér dan 40 jaren ingezet voor de school. Dat is
toch echt uitzonderlijk lang! Namens de leerkrachten èn de leerlingen héél héél hartelijk
dank!
Gelukkig heeft er een goede overdracht plaatsgevonden en is de nieuwe OV en MR met
voldoende mensen gevuld. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking!
MR-leden
Erik Groen (oudergeleding)
Wietske Pool (oudergeleding)
Gerda vd Stouwe (personeelsgeleding)
Hans Peter Wieringa (personeelsgeleding)

OV-leden
Claudia van Zanten (voorzitter)
Nikolien Groen (penningmeester)
Linda Westerhof
Annelies Tjoelker
Mattie Uildersma
Joline de Groot
Elske Wassenaar
Hendrike Nijboer

Landelijke onderwijsstaking
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een brief met uitleg waarom er opnieuw een landelijke
staking zal zijn binnen het primair onderwijs. Deze brief is opgesteld door de PO-raad.
Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke leerkrachten wel en niet gaan staken.
Aan de hand van de uitkomst, zullen we u zsm laten weten wat dit betekent voor de school.
Invaller……een bekend gezicht!
De invallersproblematiek is groot. Vanuit de personeelsbemiddeling valt het niet mee om
een invaller te vinden. Gelukkig heeft juf Tineke vorig jaar al aangegeven in geval van nood
wel te willen invallen in de onderbouw. En nu was het al direct noodzakelijk! Juf Vera
ziek….geen invaller! Gelukkig kon en wilde juf Tineke wel. Zowel vorige week als deze week
heeft ze een aantal ochtenden in groep 1,2 gewerkt.

NIEUWS ALGEMEEN
Gang feestelijk versierd
De gangen in de school zijn weer mooi versierd
in het thema Sinterklaas.
Bedankt Mattie en Claudia!
Indeling facultatieve oudergesprekken
Komende vrijdag worden de briefjes
meegegeven met daarop de datum en tijd.
Oproep schoolbibliotheek De Binding
Dit schooljaar zijn we bezig met het up daten
van onze schoolbibliotheek.
Dit houdt in dat we kapotte boeken en boeken
die verouderd zijn uit de bibliotheek hebben verwijderd. Daarvoor in
de plaats komen nieuwe leesboeken.
Verder willen we graag dat alle boeken op dezelfde manier een label krijgen.
Om alle boeken te labelen hebben we uw hulp nodig. We zoeken 4 ouders, die ons willen
helpen om op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.15 uur deze klus voor elkaar te krijgen.
We gaan beginnen op vrijdagmiddag 24 november.
U kunt zich opgeven bij Francisca Wolff ( f.wolff@westerwijs.nl ).

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Deze week wordt het thema Herfst afgesloten en
beginnen wij zo langzaamaan naar het thema
Sinterklaas toe te werken. Ook dit jaar zullen we de
verhaallijn volgen van het Sinterklaasjournaal en onze
activiteiten zullen aansluiten op de gebeurtenissen, die
we daar zien. In het Sinterklaasjournaal gebeurt nu al
van alles….. We hopen maar dat alles goed komt en dat
Sint zaterdag veilig in Dokkum arriveert. Via
www.sinterklaasjournaal.nl hebben we al prachtige
tekeningen naar Sinterklaas gestuurd. Erg leuk!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Spannende tijden breken aan, want Sinterklaas komt a.s. zaterdag naar ons land. Ook in
groep 4 leven we mee met het wel en wee van Sinterklaas en zijn Pieten. We proberen

onder het fruit eten het Sinterklaas Journaal te volgen en we zijn nu al benieuwd wat er
allemaal staat te gebeuren. Gaat dat allemaal goed komen met die pakjes?
Ondertussen gaan we natuurlijk ook verder met ons reguliere lesprogramma.
Spelling
We zijn gestart met woordpakket 7. De kinderen leren woorden schrijven met de f en
de v. Vaak is het lastig om te horen wat je vooraan moet schrijven. Dus moet je eigenlijk uit
je hoofd weten,welke woorden met een f dan wel v beginnen.
Rekenen
Elke week oefenen we met het automatiseren van de sommen t/m 10. Dit betekent, dat
kinderen vlot het antwoord moeten kunnen geven, zonder lang nadenken. Vervolgens wordt
gescoord hoeveel sommen van de 20 opgaven goed zijn gemaakt. Iedereen houdt dit voor
zichzelf bij en we scoren het klassengemiddelde.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert omgaan met het schatten van grote hoeveelheden. Verder
leren de kinderen meer over getallen tot en met 1000 in contexten. Groep 6 leert
standpunten te bepalen aan de hand van foto's. En de kinderen leren meer over het
berekenen van oppervlakte en omtrek.
Spelling
Deze week zijn we gestart met blok 2, woordpakket 6. Groep 5
leert meer woorden schrijven met de letterzetter. Het betreft woorden als de
oppasser en doffe De kinderen van groep 6 leren woorden schrijven waarin
je s hoort en c schrijft. Voorbeelden hiervan zijn de cirkel en de saucijs.
Taal
Groep 5 oefent het herkennen en gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden (pers nw)
en telwoorden. Verder leren de kinderen hoe ze een betoog in de vorm van een brief kunnen
schrijven.
Groep 6 Deze week leren de kinderen het herkennen en gebruiken van voor- en
achtervoegsels. En ze leren hoe ze een oproep moeten schrijven.
Wibo
Deze week is er donderdag de derde les van de Wibo-training.
Geschiedenis
Maandag hebben de kinderen de toets van thema 1 gehad.
Sinterklaasfeest
Zie hiervoor de informatie bij groep 7/8
Rode mapje
Vrijdag krijgen de kinderen het bekende rode mapje mee naar huis. Hierin vindt u de
aftekenlijst voor de gewone dictees van elk woordpakket, het controledictee van blok 1 en de
rekentoets van blok 1. Hopelijk bent u dit weekend in de gelegenheid samen met uw
kind naar dit werk te kijken. Maandag willen we graag het mapje met inhoud weer
terugontvangen op school!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Bijdrage kosten musical
Er is een mail uitgegaan naar de groepen 7 en 8 van vorig schooljaar om leerlingen en
ouders de gelegenheid te geven de film die gemaakt is van de musical te kopen.
Daar vragen we een bijdrage voor van € 5,--. Voor alle duidelijkheid…dat geld is niet voor
degene die de film heeft gemaakt, maar om te proberen een klein stukje van de totale
musicalkosten terug te halen.
Sinterklaas: groep 5/6 en 7/8
Op dinsdag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. Meester Hans Peter is
die dag in groep 5/6 en Juf Laura in groep 7/8. Zij ruilt haar vrije dag voor een andere dag.
De kinderen hebben vanochtend hun lootje mee naar huis gekregen. Nu hebben ze nog
precies 3 weken om hiermee aan de slag te gaan. We hebben met elkaar duidelijke regels
afgesproken:
 Iedereen maakt een gedicht en een surprise en koopt een cadeautje.
 Op het verlanglijstje hebben de kinderen mogen aangeven wat zij graag willen
hebben. Op school wordt op 5 december gezorgd voor wat lekkers, dus er mag
maximaal 1 cadeautje uit snoepgoed bestaan. Ook is het natuurlijk zonde om
cadeautjes te krijgen die uiteindelijk allemaal opgegeten worden…
 Het cadeautje heeft een totale waarde van ± €6,- zodat het voor iedereen eerlijk is.
 De surprise mag naar eigen interpretatie worden gemaakt. Surprises met smurrie, of
ander materiaal dat vuiligheid oplevert zijn verboden. Ook zien we graag dat er
respectvol wordt omgegaan met eten. Onnodige verspilling van eten (bijvoorbeeld
pepernoten of ontbijtkoek) willen we niet stimuleren op school en wordt dus niet
geaccepteerd in een surprise.
 Het gedicht wordt getypt en uitgeprint om de leesbaarheid te garanderen. Als dat
thuis niet lukt, mag het ook op school worden geprint.
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Alles ouders van groep 8 hebben een mail gekregen over de voorlopig adviesgesprekken.
Deze gaan plaatsvinden op woensdag 22 en donderdag 23 november. Wilt u vóór vrijdag
17 november aangeven welke datum en tijd schikt door een briefje mee te geven aan uw
zoon/dochter? Graag geen reacties via de mail, tenzij er echt iets anders geregeld moet
worden.
Huiswerk groep 8
Groep 8 heeft huiswerk meegekregen van rekenen. Dit leveren zij in op vrijdag 17
november.
Toets topografie
Op maandag 20 november hebben de kinderen van groep 7/8 een toets van de topografie
van West-Nederland.
Media Masters
Op vrijdag 17 november introduceert juf in de klas de MediaMasters Game! Het spel wordt
gespeeld gedurende één uur per dag op vijf schooldagen (maandag 20 t/m vrijdag 24
november). De vijfde speldag (de finale) wordt gespeeld op vrijdag 24 november. Iedere
speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarna gaan de leerlingen aan de
slag met MediaMissies: mediawijze vragen en opdrachten over bijvoorbeeld sociale media,
games, virtual reality, cyberpesten, vloggen en drones. Ook thuis kunnen de leerlingen
verder met de MediaMasters Game door optionele opdrachten en vragen kunnen de
leerlingen extra jokers verdienen voor in de finale.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
SINTERKLAASINTOCHT 25 NOVEMBER 2017
Op zaterdag 25 november 2016 komt de Sint weer in Opende, dit keer komt de Sint aan om
9.30 uur bij Maten ICT in Surhuisterveen!
Onder begeleiding van Crescendo gaat Sinterklaas met de Ot en Sien-wagen eerst het
tochtje door het dorp maken. Hier is plaats voor een klein groepje kinderen, deze kunnen
zich aanmelden bij Sake Eizinga:
m.eizinga@kpnplanet.nl of 06-53348018, vol=vol.
De Sint wordt ongeveer om 10.00 uur bij het Barontheater verwacht.
Bij de Poiesz te Opende liggen kleurplaten klaar, de drie mooiste, leukste
kleurplaten krijgen een klein cadeautje, deze worden uitgereikt tijdens de
Sinterklaasviering. De kleurplaten kunnen tot 23 november bij de Poiesz
worden ingeleverd.
Alle kinderen t/m 8 jaar zijn welkom.
Vanaf 18 november staat er een speciale brievenbus bij de Poiesz. Kinderen
kunnen hier een tekening, briefje, of iets dergelijks voor Sinterklaas in doen.
Hiervan zullen een aantal worden gekozen tijdens het Sinterklaasfeest.
Verzoek aan ouders met kleine kinderen: buggy’s en kinderwagens kunt u
parkeren in de foyer van het Baron Theater. In verband met de veiligheid niet in de gang
parkeren.

