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

Sinterklaasfeest; leerlingen groepen 1 /2 om 12.00 uur vrij
School in Kerstsfeer brengen; 19.00 uur
Vuurwerkvoorlichting groep 7,8 in Grootegast (12.15 – 14.30 uur)
Landelijke onderwijsstaking! School dicht?
Sprookje “De gouden toverketting” voor groep 1 t/m 4 in Leek
Kerstwandeling (woensdagavond)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Nog geen definitief stakingsnieuws
Helaas is er nog geen definitief nieuws.
Niet gymmen (groep 3 t/m 8)?
Indien uw kind niet mee kan doen met gymnastiek vanwege bijvoorbeeld een blessure, dan
vragen we u om uw kind een briefje mee te geven. Deze leerlingen blijven dan op school en
gaan werken en/of helpen in de onderbouw tijdens de reguliere gymles.
Indien een leerling geen briefje mee heeft of zijn/haar gymspullen is vergeten, dan gaat hij/zij
gewoon mee naar de gymzaal en doet mee aan de gymles.
Bibliotheek….wie helpt even een uurtje?
Er wordt druk gewerkt aan het op orde brengen van de
bibliotheek! Maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken!
En wel op vrijdag 1 december en vrijdag 8 december.
U kunt zich opgeven voor 1 middag, maar voor beide middagen
mag natuurlijk ook.
Het is van 13.30 uur tot 14.15 uur.
U kunt zich opgeven bij Francisca Wolff ( f.wolff@westerwijs.nl ).

NIEUWS ALGEMEEN
Sprookje De Gouden Toverketting
Donderdagochtend 14 december gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 naar het sprookje
“De Gouden Toverketting”. Dit sprookje wordt gespeeld op basisschool “de Nijenoert” in
Leek. Voor dit uitje hebben we vervoer nodig, dit zal geregeld worden door onze
klassenouders. Jongere broertjes of zusjes kunnen we helaas niet meenemen. In de
volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over het sprookje.
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 van de kerstcommissie
Zodra Sinterklaas is vertrokken, willen we graag de school in kerstsfeer brengen.
Op woensdagavond 6 december vanaf 19.00 uur, proberen we er iets moois van te maken.
Wie wil ons daarbij helpen?
Geef het even door aan Nikolien (moeder van Dion en Jade), Elske (moeder van Mika en
Lasse) of aan juf Laura (7/8) of juf Gerda (4). Mailen mag ook
naar g.vanderstouwe@westerwijs.nl
Vele handen maken licht werk!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school!
Jalysa Koop en Sandra Wassink zijn al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in
groep 1. Volgende week maandag 4 december, wordt Jalysa vier jaar en komt zij elke dag
bij ons in de groep.
Op woensdag 6 december, wordt Sandra vier jaar en vanaf donderdag 7 december komt zij
ook elke dag op school.
Sandra en Jalysa, wij wensen jullie een leuke verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op
"Het Kompas!!".
Sinterklaas
We zijn druk aan het werk over Sinterklaas en zijn Pieten en volgen de gebeurtenissen in
het Sinterklaasjournaal. De klassen zien er gezellig uit!
Ook zijn we druk aan het klimmen en gooien in het speellokaal en hopen we dat alle
kinderen deze week hun pietendiploma gaan halen.
In groep 2 worden tekeningen gemaakt en brieven geschreven, die in de brievenbus van de
Sinterklaashoek worden bezorgd. De pietjes hebben het maar druk met ophangen van al
deze kunstwerkjes. De letter die deze week centraal staat, is de p van piet, pepernoot,
paard en pakje! Er worden telkens zoveel spulletjes met de letter meegenomen, dat Arie de
letterkanarie inmiddels een groter huis heeft gekregen!! Leuk hoor!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
Rekenen
We hebben blok 2 afgerond en starten nu in blok 3. In dit blok oefenen de kinderen met de
getallenlijn tot 20, het splitsen van aantallen tot 10 en de daarbij horende + sommen.

Ook met geld rekenen staat op het programma. Nu komt het briefje van 10 euro erbij. Met de
munten van 1 en 2 euro en de briefjes van 5 en 10 euro leren de kinderen handig optellen.
Velig leren lezen
Deze week worden de kinderen getoetst op de letterkennis. In de klas vult het letterbord zich
al bijna helemaal. Nog maar een paar komen erbij. Daarna blijven we veel oefenen met het
lezen en ook zelf woorden schrijven doen we vaak.
Groep 4
Toetsen
Nadat we deze week een aantal signaleringstoetsen hebben gedaan, gaan we verder met
remediëren, herhalen en/of verdiepen. In de loop van volgende week worden dan de
controletoetsen afgenomen.
De signaleringsdictees worden mee naar huis gegeven, zodat U er thuis ook samen nog
even naar kunt kijken en evt. kunt oefenen.
Tafels oefenen
Deze week zijn we gestart met de tafels van vermenigvuldiging. Maar hoe werkt dat met
die keersommen? Best ingewikkeld dachten veel leerlingen, maar dat viel reuze mee.
Gelukkig konden we oefenen met pepernoten. Bijvoorbeeld 4 x 3, dat is dus 4 keer een
groepje van 3 pepernoten, dat vond iedereen vrij eenvoudig. Je kunt dan gaan tellen
hoeveel pepernoten het samen zijn, of je kunt rekenen met 3 + 3 + 3 +3. En zo kun je
natuurlijk nog veel meer sommen gaan maken. We streven er later naar om de keersommen
uit ons hoofd te kennen, maar eerst even oefenen met pepernoten viel bij iedereen in de
smaak.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert het HTE-schema te gebruiken om getallen tot en met 1000 te splitsen in
honderdtallen, tientallen en eenheden. Ook leren de kinderen het gewicht van
verschillende voorwerpen te schatten en daarna te wegen. Groep 6 leert het aftrekken
onder elkaar met behulp van splitsen. Ook leren de kinderen
het schatten van totaalbedragen, het optellen van geldbedragen en het berekenen van
wisselgeld.
Spelling
Begin deze week hebben we woordpakket 7 afgerond met het dictee, en zijn we gestart met
blok 2, woordpakket 8. Groep 5 leert meer woorden schrijven met aai, ooi en oei. Het
betreft woorden als de papegaai,
de ooievaar en het geknoei. De kinderen van groep 6leren meer woorden schrijven
met de letterzetter en de letterrover. Het gaat om woorden als de apparaten en de
lantaarnpalen. Volgende week komen we dan aan het einde van blok 2 en
volgt er het signaleringsdictee over de woordpakketten 5 t/m 8.
Taal
Groep 5 leert hoe je een gedicht op rijm schrijft en wat een bijvoeglijk naamwoord
is. Groep 6 leert wat een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord is en hoe een spannend verhaal is
opgebouwd.
Wibo
Deze week is er donderdag de vijfde Wibo-training. Donderdag 7 december is de laatste
Wibo-les.

Sinterklaasfeest
Hopelijk zijn alle kinderen al een eind op weg met cadeautjes kopen, gedicht maken en
het maken van een leuke surprise. Die surprises/cadeaus kunnen maandagmiddag na
schooltijd in de klas worden gebracht(tot 17.00 uur) of dinsdagmorgen vóór schooltijd(voor
8.25 uur).
Rode mapje
Maandag hebben de kinderen het rode mapje weer op school ingeleverd. Hopelijk bent
u in de gelegenheid geweest om samen met uw kind even naar het werk te kijken.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Herhaling: oriëntatiemiddag VO-Surhuisterveen
Morgen gaat groep 8 op de fiets naar VO-Surhuisterveen voor een oriëntatiemiddag. 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 morgen dus de fiets mee!
Lootjes Sinterklaas
Op dinsdag 5 december wordt het Sinterklaasfeest gevierd op school. De surprises mogen
maandag al op school worden gebracht voor of na schooltijd. We bewaren de surprises dan
op een plek waar de andere kinderen het niet kunnen zien, anders is de verrassing eraf.
Natuurlijk mogen de surprises ook ‘gewoon’ op dinsdagochtend meegenomen worden.
Huiswerk
Deze week geen huiswerk.
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
Voedselbank Westerkwartier nodigt u uit!
Tegen de tijd dat u dit artikel leest, staat het kerstfeest weer voor de deur. Het feest van
hoop op verwezenlijking van vrede op aarde, barmhartigheid, zuiverheid, liefde,
gerechtigheid en geluk voor iedereen.
En als je daarop hoopt, dan denk je als vanzelf aan alle hopeloosheid, oorlog, wreedheid,
misbruik, egoïsme, haat, onrecht, ongeluk en vuiligheid die er in deze wereld is.
Wij leven hier in Nederland en meer specifiek in het Westerkwartier over het algemeen
redelijk gelukkig en we hebben het gemiddeld redelijk goed. Het siert ons dan om, in deze
tijd voor kerst, wat extra stil te staan bij mensen die, hier vlak om ons heen, in armoede
moeten leven. Soms in stilte uitgehouden.
Voedselbank Westerkwartier staat deze mensen bij met een wekelijkse aanvulling op iets
wat een basisbehoefte is voor ons mensen: voedsel.
Het is vast zo, dat u in deze periode van het jaar met de kinderen wat meer dan anders
aandacht besteedt aan gemeenschapszin en aan het fenomeen “delen”. Wat zou het mooi
zijn als u, om de viering van het kerstfeest voor de cliënten van de voedselbank wat mooier

te maken, wat extra’s wilt komen brengen op één van de open middagen die de
voedselbank organiseert.
Mag ik u dan nu, in de aanloop naar het kerstfeest, op het volgende attenderen?
In december zijn er drie open middagen; te weten op dinsdag 12, woensdag 13 en
donderdag 14 december. Telkens van 14.00 uur tot 18.00 uur. Op het depot aan de
Bovenweg 23b in Grootegast.
Iedereen is dan welkom om te komen kijken.
Vanzelfsprekend is de inbreng van houdbare producten van harte welkom!
Mocht u voedsel komen brengen, dan wil ik u erop attenderen, dat er geen behoefte is aan
alcoholische dranken (worden niet uitgegeven), koek en snoep (dit is meer dan voldoende
op voorraad).
Ik hoop ook, dat er wellicht mensen of bedrijven zijn die hun kerstpakket aan de
voedselbank willen schenken. Ook dat is van harte welkom!
Ik wens u een goede en fijne decembermaand toe met een prachtig Kerstfeest!
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust even contact op met Voedselbank
Westerkwartier:
telefoon depot:
0594 820997
email:
algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl
website:
www.voedselbankwesterkwartier.nl
of met: of met José Buijvoets, coördinatie Voedselwerving
mobiele nummer: 06-26 2525 92
Met een hartelijke groet,
Willy Jansen-Baltink,
bestuurslid Voedselbank Westerkwartier

