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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
12 maart
19 maart
21 maart

CITO toets periode voor de groepen 2 t/m 8
Margedag De Binding; alle leerlingen vrij
Noordelijke onderwijsstaking; Het Kompas en De Klister zijn dicht
Rapport mee
Oudergesprekken
Open dag (nieuwe leerlingen) 9.00 – 11.30 uur
Voorjaarsvakantie
Schoonmaakavond alle groepen; vanaf 19.00 uur
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Onderwijsstaking 14 februari; scholen De Binding zijn gesloten
Alle teamleden hebben aangegeven te gaan staken. Ondanks het feit dat men zich terdege
beseft dat dit voor ouders vervelende consequenties heeft. Teamleden hebben het
daadwerkelijk moeilijk gevonden om deze beslissing te nemen.
Maar het tekort aan leerkrachten/invallers is al zo duidelijk zichtbaar en voelbaar dat men de
ernst voor de toekomst zeer serieus neemt. Er zijn in onze provincie al vele malen
noodmaatregelen getroffen bij ziekte en/of verlof van leerkrachten. Dat betekent bijvoorbeeld
groepen verdelen over de andere klassen of een groep naar huis sturen. Deze
werkdrukverhogende en onvoorspelbare acties zijn zeker ook zeer onwenselijk en kwalijk.
De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen van nu en in de nabije
toekomst staat dan ook echt onder druk.
We hopen ook deze keer op uw begrip en medewerking.
Margedag
Dinsdag 6 februari is er een margedag. De leerlingen zijn dan vrij. De leerkrachten besteden
deze dag om gezamenlijk het afgelopen halve schooljaar te evalueren en de plannen te
maken voor het komende half jaar.
Allergieën
Vanuit intake-gesprekken zijn we goed op de hoogte van allergieën bij de leerlingen. Toch
gebeurt het weleens dat een kind op latere leeftijd een allergie ontwikkelt, of dat dat op
latere leeftijd aan het licht komt. In die gevallen gaan we ervan uit dat u als ouders de school
daarvan op de hoogte stelt, zodat we daar rekening mee kunnen houden met traktaties ed.
Deze informatie delen we dan ook met de OV, zodat ook zij daarvan op de hoogte zijn.
Oudergesprekken; rooster wordt verstuurd
Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf in te tekenen voor de 10
minuten gesprekken. Ouders die niet ingetekend hebben, zijn door de leerkrachten
ingepland. Op dit moment wordt het rooster verwerkt en zal het deze week per mail aan alle

ouders worden verzonden. Mocht u zijn ingedeeld en niet op dat tijdstip kunnen, dan vragen
we u zelf te ruilen met een andere ouder.

NIEUWS ALGEMEEN
Attentie nieuwe Stichting Quadraten
Alle leerlingen ontvangen deze week een kleine attentie
vanuit het bestuur van Stichting Quadraten; ons nieuw
schoolbestuur.
We zijn blij dat het proces afgerond en de fusie een feit is. Het
biedt nieuwe kansen voor scholen en kinderopvang!
Schoonmaakavond op school….wie komt helpen?
Maandag 12 maart zal er een schoonmaakavond zijn in de
school. Onze schoonmaakster heeft niet voldoende uren om
ook klussen als ‘schoonmaken achter, op en in kasten’ uit te
voeren. Vandaar dat we een beroep doen op u als ouder. Vele handen maken immers licht
werk.
De avond start om 19.00 uur. U kunt zich opgeven op de formulieren die bij de deuren van
het lokaal hangen of via de mail naar één van de leerkrachten. We kunnen toch ook op u
rekenen?
KIKA goede doelen actie
Na de voorjaarsvakantie gaan we, samen met CDS De Klister, voor KIKA een lege
flessenactie houden. Meer informatie volgt later, maar u kunt uw lege flessen alvast
bewaren, dan kunt u ze straks inleveren voor ons goede doel.Kika werft fondsen voor
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op
minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op
latere leeftijd.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Het zijn de Nationale Voorleesdagen en daarom hebben we speciale gasten gehad die
kwamen voorlezen, namelijk de kinderen uit groep 7 en 8. Zij hebben allemaal een
prentenboek voorbereid en deze voorgelezen aan de kinderen uit groep 1
en 2. De kinderen konden zo goed luisteren naar de verhalen en konden
de platen goed bekijken. De kinderen van groep 1 en 2 vonden het erg
leuk!

Wij werken nog over het prentenboek: 'Ssst! De tijger slaapt!' Het gaat
over verschillende dieren die een verjaardagsfeestje organiseren voor
Tijger. In groep 1 maken we tijgers in de jungle en verven we een taart.
Op de taart plakken we kaarsjes, grote en kleine. We hebben Tijger
geholpen een uitnodiging te schrijven. Wat moet daar allemaal in
staan? En wat staat er op een envelop? Woensdag hebben we de brief
zelf op de post gedaan. We hebben al een paar liedjes geleerd en
spelen het verhaal na met de knuffeldieren. Wat een feest!

In groep 2 zijn al prachtige tijgers geplakt en vandaag hebben we geleerd wat een tangram
is en gaan we een tijger van tangramfiguren plakken. Ook weten de kinderen ondertussen al
heel veel over het leven van de tijger.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig leren lezen in groep 3
De kinderen kennen nu alle letters. Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende
woordtypen. Ook nemen we, voorlopig, afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot
en met 11 zijn de ankerverhalen per kern geschreven door verschillende schrijvers. Na het
ankerverhaal lezen de kinderen in hun eigen boekje een vervolg hierop. In deze nieuwsbrief
leest u meer over het thema en de woordtypen van kern 7.
Thema kern 7: Spannend!
Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal
aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat
bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van de maan-aanpak
vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het
leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een slang voor spannende
momenten.
Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het
avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.
Woordtypen in kern 7: lezen en spellen
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een
medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een
medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in
kern 7 zijn:
- eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
- woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
- woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
- woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
- woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
- woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat
spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe
woordtypen.
Toetsen
Wat is er hard gewerkt bij de toetsen. Veel kinderen vinden het leuk om een toets te maken.
Inmiddels zijn vrijwel alle toetsen afgerond en gaan we weer verder met ons normale
programma.

Spelling
Morgen starten we met woordpakket 13. We leren dan samenstellingen schrijven met twee
of meer medeklinkers na elkaar bijv. de gangkast.
Rekenen
De komende lessen gaan we aan de slag met de tafels. Wat betekent eigenlijk 5 keer 3? Wij
leren hierbij: 5 keer 3 = bijv. 5 keer een groepje van 3 kinderen.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week onder andere meer over inhoud. De kinderen leren dat 1 ml een
duizendste deel is van een liter. Groep 6 De kinderen leren hoogtes berekenen en
schatten. En ze leren optellen onder elkaar met overschrijding zonder hulpsommen.
Spelling
In het begin van deze week zijn we nog bezig geweest met woordpakket 11. Nu zijn
we begonnen met woordpakket 12. Groep 5 leert meer woorden schrijven met ng en nk.
Woorden als de lieveling en het geschenk.
Groep 6 leert meer verkleinwoorden schrijven die eindigen op –etje. Het gaat dan om
woorden als het nijptangetje en het ballonnetje. Eind deze week krijgen de
kinderen het woordpakket mee naar huis.
Taal
Groep 5 leert wat voorzetsels zijn en hoe je een e-mail schrijft. Groep 6 leert informatie
opzoeken in een schema en leert 3 manieren om de persoonsvorm te vinden.
Cito
Deze week heeft groep 6 de laatste taak van de begrijpend lezen toets gemaakt.
Verder wordt bij beide groepen nog de woordenschattoets afgenomen.
Natuur
Vorige week zijn we bij natuur gestart met een les over schimmels. Zo hebben we een
schimmeldagboek bijgehouden over beschimmeld brood en een beschimmelde paprika. De
aftrap van deze les werd gedaan door Tessa uit groep 6.
Zij gaf een presentatie over champignons en paddenstoelen, waarbij we alle fasen van
hun groei hebben kunnen bestuderen. Onze speciale dank gaat uit naar Tessa 's
moeder voor het doneren van al het lesmateriaal. We beloven dat we goed voor onze minichampignonkwekerij zullen zorgen!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolkamp
Er wordt steeds meer duidelijk over het schoolkamp! Zo weten we al dat we zullen
vertrekken naar Schiermonnikoog op maandag 7 mei en we komen terug op woensdag 9
mei. De ouders van groep 7/8 ontvangen apart een mail met meer informatie over het kamp.
Toets topografie
Maandag 5 februari hebben de kinderen een toets voor topografie Zuid-Europa.

