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AGENDA (ALGEMEEN)
22 jan t/m 2 febr.
6 februari
14 februari
16 februari
19-21 februari
21 februari
25 febr. t/m 4 maart
19 maart
21 maart

CITO toets periode voor de groepen 2 t/m 8
Margedag De Binding; alle leerlingen vrij
Mogelijke onderwijsstaking? Gesloten schooldeuren?
Rapport mee
Oudergesprekken
Open dag (nieuwe leerlingen) 9.00 – 11.30 uur
Voorjaarsvakantie
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Mogelijke onderwijsstaking…..houdt rekening met gesloten schooldeuren!
De overheid blijft bij het eerder ingenomen standpunt van toegezegde bedragen om de
werkdruk te verminderen en de salariëring te verhogen, ondanks de eerdere stakingen.
Daarom hebben de bonden de leerkrachten opnieuw opgeroepen te staken. Ditmaal een
estafette-staking. Er wordt niet landelijk gestaakt, maar in clusters op verschillende data. De
drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe is het eerste cluster en de
geplande datum is op woensdag 14 februari.
Op dit moment zijn we binnen het team aan het inventariseren welke leerkrachten er wel en
niet willen/gaan staken. Zodra er meer duidelijk is, laten we u dat weten.
Nieuwe speeltoestellen
Op het speelplein van de onderbouw zijn deze week mooie nieuwe
speeltoestellen geplaatst. Een evenwichtpad met stappaaltjes en een
balk, een duikelrek en een wip-wap. Allemaal van hout, waardoor het
er natuurlijk en stoer uitziet.
Op het schoolplein aan de voorkant wordt de laatste hand gelegd aan
een plan voor het verven van belijning voor diverse spelen. En zijn de
thema-schoolpleinkisten in de maak. Deze kisten bevatten steeds
verschillend speelmateriaal en zullen steeds afwisselend op het plein
aangeboden worden.

Hoofdluis
Deze week is er een melding geweest van een oplettende ouder over besmetting met
hoofdluis bij haar kind. Ook vorige week is er een melding geweest.
We vragen alle ouders om alert te zijn en uw kind regelmatig te controleren door te kammen.
Het LOT controleert in principe pas weer na de voorjaarsvakantie. Op dit moment zijn ze in
overleg of een tussentijdse controle mogelijk is. Het kost deze mensen veel tijd en hebben
dan ook dringend nieuwe helpers nodig. Dit hoeft natuurlijk niet persé een ouder te zijn, een
grootouder of een buurvrouw of -man kan ook.
U kunt zich opgeven bij juf Grietje (g.uithof@westerwijs.nl ). Vele handen maken immers
licht werk!

NIEUWS ALGEMEEN
Oudergesprekken; zelf inschrijven!
Denkt u aan het inschrijven voor de oudergesprekken? De formulieren hangen nog t/m
dinsdag 30 januari in de hal. Ouders die zelf niet ingeschreven hebben, worden door de
leerkrachten ingepland.
Nationale voorleesdagen
Op school wordt structureel voorgelezen. Dit omdat het ontspannend is, fijn
om samen te genieten van een verhaal, het de fantasie prikkelt en het erg
goed is voor de taal en de woordenschat. Woordenschat is van zeer groot
belang voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel (woorden
kunnen geven aan emoties en gedachten) en cognitief gebied. Immers als
je onvoldoende woorden kent, kun je een stuk tekst wel lezen, maar niet
begrijpen! Ook kinderen die zelf al goed kunnen lezen, genieten en leren van voorlezen of
samen lezen.
Maakt u daar thuis ook gebruik van! Maak er dagelijks even tijd voor, bijvoorbeeld voor het
slapen gaan of na het eten. Het is knus en leerzaam.
Varieer de boeken die u voorleest, van prentenboeken (ook oudere kinderen vinden dat
vaak nog leuk), bundels met verhalen, informatieboeken, gedichtenbundels tot ‘gewone’
leesboeken. Juist kinderen met veel bewegingsenergie komen tot rust indien ze worden
voorgelezen uit een boek dat zij leuk vinden. Ga samen naar de bibliotheek om iets uit te
zoeken en vraag de medewerkers daar eventueel om tips.
Voorlezen is echt van grote meerwaarde!

NIEUWS UIT GROEP 1-2

Vandaag beginnen de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze Nationale voorleesdagen
staat het (voor)lezen centraal. In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan het prentenboek
van het jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt.
De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. Er is alleen een probleem: alle dieren

moeten erlangs en ze ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze dat oplossen? Gelukkig heeft de
slimme kikker een idee: alle dieren zweven een voor een met
een ballon over de tijger heen. Als laatste gaat de ooievaar,
maar die heeft een scherpe snavel. PANG! De ballon knapt en
tijger... die is wakker! Gelukkig kunnen ze nu wel taart eten
voor Tijgers verjaardag.
In de klas doen we allerlei activiteiten rondom dit boek. We
maken mooie tijgers en hebben al een leuk lied geleerd. Groep
2 leert natuurlijk de t van tijger. Het boek is als mini-editie
verkrijgbaar voor €4,95 en er is een app, die gratis gedownload
kan worden.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Beterschap
Er zijn veel kinderen ziek in groep 3/4; we hopen, dat ze zich snel weer beter voelen!
Spelling
A.s. vrijdag 26 januari wordt, in groep 4, het controledictee afgenomen. Mocht U thuis nog
willen oefenen, kijk dan op
http://www.hetkompas-opende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx
Het betreft woordpakket 9 t/m 12.
Volgende week wordt de Cito-spellingtoets afgenomen.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Olympische winterspelen
De komende weken gaan we in groep 5-6 aandacht besteden aan de
Olympische winterspelen. We gaan een aantal sportattributen
tentoonstellen die natuurlijk te maken hebben met die winterspelen. We
hebben al ijshockeyschaatsen, stick en puck. Ook hebben we
kunstschaatsen en skischoenen en ski's. Maar graag willen we ook iets
tentoonstellen van andere sporten zoals snowboarden, shorttrack en
langlaufen. Heeft u thuis spullen die we mogen tentoonstellen gedurende
een maand? Graag even contact opnemen met meester Hans Peter
(h.wieringa@westerwijs.nl ). Mattie Uildersma gaat volgende week de
ruimte inrichten met de spullen die we dan hebben. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Rekenen
Groep 5 leert aftrekken van getallen tussen de
100 en 1000. Groep 6 De kinderen oefenen meerdere bedragen met komma's
optellen. Vrijdag leren de kinderen de eerste stap naar cijferend vermenigvuldigen, zij leren
dan namelijk om spitsend te vermenigvuldigen.
Spelling
Deze week zijn we nog bezig met woordpakket 11. Vorige
week heeft u kunnen lezen welke categorieën dan aan bod komen.
Taal
Groep 5 leert om verbanden te herkennen in een informatieve tekst. Groep 6 leert
informatie opzoeken in een schema.

Cito
Deze week staat in het teken van de Cito-toetsen. De kinderen maken deze week toetsen
voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. Verder wordt de DMT en AVI afgenomen.
Volgende week wordt nog de woordenschattoets afgenomen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Wilgen knotten
Het wilgen knotten gaat dit jaar niet door helaas. Vanwege de storm van vorige week is het
niet doorgegaan. We hebben helaas ook geen geschikt moment gevonden om de activiteit
te verplaatsen. Alle ouders die zich in eerste instantie hadden opgegeven: Dank daarvoor!
Aanmelden VO groep 8
In week 8 vinden de oudergesprekken plaats in de hele school. Voor de kinderen en ouders
van groep 8 betekent dit dat zij het definitief plaatsingsadvies krijgen. Tijdens dit gesprek
krijgen kind en ouders het aanmeldingsformulier van de middelbare school mee naar huis.
Deze wordt in de eerste week na de voorjaarsvakantie weer ingeleverd bij de leerkracht. Dat
is dus uiterlijk vrijdag 9 maart. Het is dus belangrijk dat voor het oudergesprek al duidelijk
is wat de schoolkeuze wordt.
Wanneer er op voorhand al vragen zijn, is het altijd mogelijk om van tevoren contact op te
nemen met de leerkracht.
Afgelopen dinsdagmiddag was er in het Barontheater een
lezing van André Kuipers in het Barontheater. Hij heeft
heel inspirerend verteld over zijn reizen naar de ruimte, hoe
het dagelijks leven eruit ziet in de ruimte en over de
onderzoeken die hij daar doet. Ook kon hij veel foto’s laten
zien van de aarde. Alle groepen 7/8 van gemeente
Grootegast waren uitgenodigd. Aan het eind mochten alle
groepen met hem op de foto en kregen ze een
handtekening!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Zondag 18 februari in het BaronTheater: Heisa met: Blijf!
Vlak onder het dak zit de zolder van Hanne. Het leukste aan de zolder van Hanne? Dat ze er
altijd met Sanne is. Als Sanne langskomt is de zolder niet meer gewoon de zolder, maar is
het hun plekkie. Je kunt er spelen, vervelen, verdwalen, verkleden, verstoppen,
verfrommelen en ver… ver… ver… ver weg.
Hanne gaat verhuizen naar ver ver weg. Sanne wil het liefste mee, maar dat gaat natuurlijk
niet. Wat nu?
“Blijf!” is een muzikale voorstelling over herinner-dingen, voor kinderen vanaf ongeveer 4
jaar.
Aanvang 15.00 Reserveren gaat via: theaterheisa@gmail.com
Entree: € 6,00 kinderen t/m 12 jaar € 4,00

