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AGENDA (ALGEMEEN)
5 december
12 december
14 december
20 december

Sinterklaasfeest; leerlingen groepen 1 /2 om 12.00 uur vrij
Landelijke onderwijsstaking! School dicht?
Sprookje “de gouden toverketting” voor groep 1 t/m 4 in Leek
Kerstwandeling (woensdagavond)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Landelijke onderwijsstaking?
Op woensdag 29 november zal er een openbare meet up zijn tussen de minister Arie Slob
en leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Het is dan
aan de mensen uit het onderwijsveld om de minister te overtuigen van de noodzaak: meer
salaris en minder werkdruk. Uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer
waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-Front weten hoe Slob tegemoet
gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid
van 1,4 miljard euro. Komt de minister niet tegemoet aan de eisen, dan zal er dinsdag 12
december opnieuw gestaakt worden.
Dat betekent dat pas in de week van 5 december duidelijk wordt of de staking daadwerkelijk
doorgaat. Na onze interne inventarisatie blijkt dat alle teamleden achter de eventuele staking
staan. Ook de teamleden van CDS De Klister staan achter de staking. We vragen u dan ook
er rekening mee te houden dat de beide scholen op dinsdag 12 december naar alle
waarschijnlijkheid dicht zullen zijn. Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van
eventuele ontwikkelingen.
Nieuwe naam en logo
Afgelopen week is de naam van de nieuwe Stichting
bekend gemaakt tijdens een gezamenlijke dag van
directeuren en beleidsmedewerkers van beide
stichtingen. Vanaf het moment dat de fusie een feit zal
zijn, zullen alle scholen van Westerwijs en Penta Primair
vallen onder de Stichting Quadraten. .
De betekenis van de naam Quadraten is:
Quadraten is ‘kwadraten’. De ‘Q’ vertelt in welke tijd de naam, en dus de organisatie,
ontstaan is. Een ‘Q’ is een cirkel, of een O, die niet in zichzelf opgesloten zit,
maar verbinding met de buitenwereld maakt. Voor Onderwijs en Opvang is dit van primair
belang.
De ruimte in een kwadraat is even groot als het kwadraat van de lengte van ieder van de
zijden. Kwadrateren is slechts mogelijk wanneer beide zijden gelijkwaardig zijn.

Kwadrateren is machtsverheffen. De grote kracht van macht is invloed. Verheffen betekent
hier en nu ‘onderwijs naar een hoger niveau brengen’. Dat is wat Westerwijs en Penta
Primair met de fusie beogen.
Kwadraten drukt beweging uit. Beweging binnen de organisatie, de school en daarbuiten.
Beweging die ontstaat doordat mensen elkaar ontmoeten, zich verbinden, plannen en
ideeën maken.
Beweging doordat het ene kwadraat tot het andere leidt, er telkens nieuwe verbindingen
ontstaan.
De kracht van de organisatie, van de school en van de samenleving kwadrateert
voortdurend.
Tevens is er een filmpje gemaakt tijdens deze dag. Via deze link kunt u die bekijken;
Presentatie Stichting Quadraten
Leerlingenraad
In de afgelopen week heeft de leerlingenraad op beide scholen een top tien-lijst opgehaald
van de verschillende groepen voor de aanschaf van nieuwe boeken. Juf Francisca heeft alle
lijsten gekregen en zal deze gaan gebruiken voor het maken van de definitieve bestellijst.

NIEUWS ALGEMEEN
Nog hulp gezocht voor schoolbibliotheek De Binding
Voor het op orde krijgen van de schoolbibliotheek zoeken we nog ouders voor de
vrijdagmiddagen. Wie wil ons helpen?
We hebben hulp nodig voor 24 november, 1 december en 8 december.
U kunt zich opgeven voor 1 middag, maar voor meerdere middagen mag natuurlijk ook.
We starten op vrijdagmiddag 24 november van 13.30 uur tot 14.15 uur.
U kunt zich opgeven bij Francisca Wolff ( f.wolff@westerwijs.nl ).
Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan De Binding. Het feest wordt
alleen met de kinderen gevierd. De kleuters worden 's ochtends eerst in de klas gebracht en
gaan dan met hun leerkracht naar het grote schoolplein, waar we samen met De Klister op
de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten wachten. Ook de ouders zijn hierbij van harte
welkom.
Als we Sinterklaas welkom hebben geheten, gaan de kinderen naar binnen. Sinterklaas gaat
naar zijn verblijf in het speellokaal en krijgt daar bezoek van alle groepen.
De kleuters van groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij.
We gaan er een gezellige dag van maken!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Afgelopen zaterdag was het een spannende dag... Ook voor Famke en
Jip. Zij gingen naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De wind en
de regen waaiden hard door de bomen, maar dat mocht de pret niet
drukken! Tjonge wat waren er veel kinderen en grote mensen die
Sinterklaas wilden verwelkomen. Jip en Famke hebben de pakjes, die
we donderdag op het schoolplein hebben gevonden, terug kunnen
geven aan Sinterklaas en hij heeft beloofd langs te komen op 5
december op Het Kompas!

Vrijdag hebben wij onze geverfde klompen en geknutselde schoentjes gezet bij de open
haard. Maandag troffen wij hier een zakje met pepernoten, een gelpen en een ballon in aan!
De juffen hadden iets heel anders in hun klomp, namelijk een rood boek met hierbij een
brief. In de brief vroeg Sinterklaas of wij hem een handje kunnen helpen. Dat willen we wel!
Samen gaan we het boek vullen met mooie tekeningen van de klas.
Ook hebben we al een Sinterklaasliedje geoefend. Thuis kun je het liedje ook luisteren, via
deze link:
https://www.schooltv.nl/video/liedje-pakjesboot-op-weg-naar-nederland/

NIEUWS UIT GROEP 3-4
We zijn in groep 3 begonnen in kern 4 van Veilig leren lezen.
Thema kern 4: Waar woon jij?
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op
zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema
geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen,
onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 4
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de
gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals
‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze
woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals
‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
Samen lezen stimuleert!
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze
nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu
uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de
tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang
woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!

Groep 4
Spelling
We zijn al weer toe aan het laatste woordpakket van blok 2. Hierbij oefenen we het schrijven
van woorden met
-eer, -oor en -eur (woordpakket 8). Volgende week dinsdag is er het signaleringsdictee over
woordpakket 5, 6, 7 en 8.
Taal
Ook met taal hebben we bijna blok 2 afgerond. De signaleringstoets is volgende week
maandag.
In dit blok hebben we o.a. gewerkt over lidwoorden, samenstellingen en verkleinwoorden.
Verder zijn er veel nieuwe woorden aangeboden bij het onderdeel woordenschat.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert het positiesysteem hanteren met behulp van allerlei verpakkingen. Verder
leren de kinderen het toepassen van eenheden, tientallen en honderdtallen bij het meten
van lengte. Groep 6 leert weer een volgende stap in het cijferend optellen: de gesplitste
getallen worden nu onder elkaar geplaatst. Ook leren de kinderen deze week lijn- en
staafgrafieken aflezen, interpreteren en maken.
Spelling
Begin deze week hebben we woordpakket 6 afgerond met het dictee, en zijn we gestart met
blok 2, woordpakket 7. Groep 5 leert meer woorden schrijven met de letterrover. Het betreft
woorden als de puber en kapot. De kinderen van groep 6 leren woorden schrijven waarin je
k hoort en c schrijft. Voorbeelden hiervan zijn de conducteur en cursief.
Taal
Groep 5 leert de opbouw van een gedicht herkennen. Verder leren de kinderen onder
andere wat een bijvoeglijk naamwoord is. Groep 6 leert wat een verhaal spannend maakt.
De kinderen leren een informatieve tekst herkennen en ze leren informatie op te zoeken in
een schema.
Wibo
Deze week is er donderdag de vierde les van de Wibo-training.
Geschiedenis
Vorige week hebben we het hoofdstuk van de Gouden Eeuw afgerond met een toets. De
resultaten worden deze week bekend gemaakt. We hebben deze week een start gemaakt
met het nieuwe thema: De Romeinen.
Sinterklaasfeest
Zoals we hebben gemerkt is Sinterklaas weer in Nederland gearriveerd. Hij is dit weekend
onze school ook niet vergeten. Maandag werden alle leerlingen verrast met iets lekkers in
hun vak. Gelukkig hebben de rommelpieten dit jaar ons lokaal overgeslagen.
Rode mapje
De bedoeling was dat de kinderen vrijdag het rode mapje mee naar huis zouden nemen.
Echter, u heeft het gemerkt, het is niet gelukt. Controledictees en rekentoetsen waren vrijdag
onvindbaar. Inmiddels zijn ze boven water en vrijdag wagen we een nieuwe poging.
Maandag willen we graag het mapje met inhoud weer terugontvangen op school!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Nieuwe meester
Op maandag en dinsdag loopt meester Alex stage in groep 7/8. Deze week is hij voor het
eerst in de klas geweest. Welkom!
Natuur
Met natuur zijn wij bezig om te ontdekken hoe het menselijk functioneert tijdens het sporten.
We hebben gekeken naar welke rol de spieren, vitale organen, hormonen en ademhaling
spelen bij topsporters. Vanochtend hebben we ademhalingsoefeningen gedaan, in
combinatie met een krachtoefening: de kinderen moesten met de rug tegen elkaar op de
grond zitten en met de armen in elkaar geklemd proberen gezamenlijk op te staan. Dat is
bijna iedereen gelukt! Dat leverde natuurlijk wel grappige situaties op…

Huiswerk
De kinderen van groep 8 leveren vrijdag 24-11 hun huiswerk in voor Begrijpend Lezen.
Oriëntatiemiddag VO-Surhuisterveen
Op donderdag 30 november gaat groep 8 op de fiets naar VO-Surhuisterveen voor een
oriëntatiemiddag. Op deze middag maken de leerlingen in kleine groepen kennis met de
school, docenten en de verschillende vakken die worden aangeboden. De middag begint om
12.15 uur en zal duren tot ongeveer 15.30 uur. De kinderen van groep 7 hebben deze
middag gewoon les op school en zijn dus ook gewoon om 14:15 uur vrij. Alle kinderen van
groep 8 moeten deze dag de fiets mee!
Vuurwerkvoorlichting Grootegast
Op donderdagmiddag 7 december gaat groep 7/8 op de fiets naar Grootegast voor een
vuurwerkvoorlichting. Deze wordt georganiseerd door de brandweer, ambulance, politie,
bureau Halt en de gemeente Grootegast.
De middag duurt van 12:15 uur tot 14:30 uur. De kinderen zullen dus later thuis zijn dan
gewoonlijk.
De locatie van de voorlichtingsdagen is: Gemeentewerf/Brandweerkazerne Grootegast,
Rondweg 15 te Grootegast. Alle kinderen van groep 7/8 moeten deze dag de fiets mee!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

