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AGENDA (ALGEMEEN)
10 en 11 mei
14 mei
14 mei
21 mei
25 mei
30 mei
30 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Hemelvaart weekend
Hoofdluiscontrole
Voorstelling “Papierazzi” voor groep 3 en 4
Pinksterweekend
Sportdag
Voorstelling “Baron van Munchhausen” voor groep 7 en 8
Rijdende Popschool groep 5/6
Voorstelling “Sprookjesboom” door groep 1 en 2 (11.30 uur)
Schoolreisje groep 3 t/m 6;
Rijdende Popschool groep 7/8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Opbrengst Kika
In de maand maart hebben de beide scholen uit de
Binding een flessenactie gehouden voor Kika. De
opbrengst is € 421,--. De leerlingen van groepen 3 en 4
hebben de cheque namens alle leerlingen aan dhr.
Wieger Zigterman overhandigd. Hij bedankte alle
leerlingen voor hun bijdrage. Hij gaat binnenkort de
marathon lopen in China. We wensen hem veel succes
en plezier!
Jeugdfonds Cultuur Groningen
Vlak voor de meivakantie hebben de leerlingen van groepen 5 t/m 8 een bijdrage geleverd
aan de Kick off Jeugdfonds Cultuur Groningen in het Barontheater.
De leerlingen van groepen 5/6 hebben een prachtig lied gezongen. De groepen 7/8 hebben
een gezamenlijk toneelstuk opgevoerd.
Er is zeker muzikaal en toneeltalent! Wilt u het nog even bekijken?
Via deze link kunt u foto’s en video’s bekijken en downloaden.
Nogmaals onze dank aan Gerdien Kuipers (muziekdocent) en Saskia Broertjes
(dramadocent).
Leerlingenparlement Quadraten
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief is er komende dinsdag 15 mei het
leerlingenparlement van Quadraten.
Salima van Zanten zal onze school vertegenwoordigen. Zij zal meepraten over de vraag
“Wat vind jij belangrijk om te leren?”

NIEUWS ALGEMEEN
Sportdag ………….hulpouders gevraagd!
Op vrijdagochtend 25 mei is er sportdag. De leerlingen worden
verdeeld in groepjes en zullen langs allerlei sport- en
spelonderdelen gaan.
Voor deze ochtend zoeken we hulpouders om met elkaar te
zorgen voor een plezierige sportieve activiteit voor onze
leerlingen. Wie komt helpen?
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de gang of doorgeven via de mail aan Hans Peter
Wieringa (h.wieringa@quadraten.nl) of Janine Wijkstra (j.wijkstra@quadraten.nl).
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 vinden alle activiteiten plaats in de sporthal.
Op donderdagavond 24 mei om 21.00 uur moeten deze spellen worden klaargezet. Welke
sterke moeders of vaders kunnen ons hierbij helpen? U kunt zich hiervoor opgeven op een
lijst in de hal of via een mail naar juf Janine

Extra oudergesprekken
Zoals gebruikelijk zal er in de maand mei voor enkele ouders een extra ronde
oudergesprekken plaatsvinden. Zij zullen van de groepsleerkracht binnenkort een
uitnodiging voor een extra gesprek ontvangen of hebben deze wellicht al gehad. Het initiatief
mag ook bij u vandaan komen, neem dan telefonisch of per mail even contact op met de
groepsleerkracht of loop even bij de groepsleerkracht binnen om uw vraag te stellen.
De laatste ronde facultatieve gesprekken zal plaatsvinden in de week van 9 – 13 juli.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Schoolreisje
Vandaag hadden we een zeer geslaagd schoolreisje in Sanjes Fertier. De foto’s staan al in
het fotoalbum op onze website. De ouders die voor het vervoer en begeleiding hebben
gezorgd, willen we hierbij heel hartelijk bedanken.
Thema sprookjes
De komende weken werken we over Sprookjes. We sluiten dit thema af, met een kleine
voorstelling door de kinderen. Ouders zijn woensdag 30 mei, om 11.30 uur van harte
welkom om te komen kijken.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Voorstelling groep 3 en 4
A.s. maandag 14 mei gaan we, onder schooltijd, naar de voorstelling "Papierazzi" in Marum.
De voorstelling gaat over een mooie prinses, die graag wil trouwen. Haar vader, de koning,
wil, dat ze trouwt met de mooiste, sterkste, knapste man van het land. Maar of dit gaat
lukken..........?
Het vervoer is inmiddels geregeld.
Veilig leren lezen in groep
Het voorjaar komt eraan/is in volle gang, en alles groeit en bloeit! Ook de leesvaardigheid
van de kinderen neemt toe. We gaan beginnen met kern 10 en wat daarin aan bod komt,
leest u in deze nieuwsbrief.

Thema kern 10: Kijk eens om je heen!
Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het
ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei
natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden,
het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de
heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.
Woordtypen in kern 10
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
- woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw,
nieuw en duw;
- woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en
sterkst;
- woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep
is, zoals: bomen;
- woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en
waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
- woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, ch- of -aai-,-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
- woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.
Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze
aan het eind van de kern worden beheerst.
Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep
die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank
(kleefletter), zoals: dwerg en sterk.
Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de
kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern
oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee
zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen
uit een aantal woorden.
Groep 4
Blok 5 van taal en spelling is afgerond, dus komende week starten we met een nieuw blok.
Het woordpakket (21) gaat over woorden, die eindigen op -ch en -cht. Dit zijn weer
zogenaamde "onthoudwoorden".

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In groep 5 leren de kinderen de omtrek en de oppervlakte bepalen van meetkundige
vormen.
De kinderen van groep 6 leren hoe zij de kosten moeten berekenen van een terras, vloer of
tuinpad.

Taal
De kinderen van groep 5 leren de hoofdgedachte uit een luistertekst te halen en ze leren
wat een fabel is. In groep 6 leren de kinderen hoe zij een monoloog moeten houden. Ook
leren zij hoofd- en bijzaken onderscheiden.
Spelling
Beide groepen hebben woordpakket 18 afgesloten met een dictee. Vandaag zijn ze gestart
met woordpakket 19. Groep 5 leert meer woorden schrijven met een v en z. Voorbeelden
hiervan zijn dieven (enkelvoud: dief) en neuzen (enkelvoud: neus). Groep 6 gaat aan de
slag met woorden waarin je ie hoort, maar i schrijft. Het gaat dan om woorden als olifant, file
en tosti.

NIEUWS UIT GROEP 7-8

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Jeugdfonds Sport Groningen
Net als vorig jaar heeft Grootegast in beweging
geld ingezameld voor het Jeugdfonds Sport
Groningen. Bij elke vakantieactiviteit betaalden de
ouders een kleine bijdrage voor de
Sportmiddagen. En veel kleintjes maken een groot
bedrag… In de Herfstvakantie, Kerstvakantie en
Voorjaarsvakantie hebben ruim 500 kinderen 2
uur gesport en dat heeft het mooie bedrag van €
679,- opgeleverd! Wethouder Sjabbo Smedes van
de gemeente Grootegast overhandigde de cheque
aan de heer Rudi Heres, bestuurslid van het
Jeugdfonds Sport Groningen. Groep 5-6 van obs
De Opstap in Niekerk was hiervan getuige. Ouders kunnen een beroep doen op het
Jeugdfonds Sport als ze zelf de sport voor hun kinderen niet kunnen betalen.
Hierdoor kunnen alle kinderen meedoen aan sport; door het Jeugdfonds Sport wordt de
contributie en sportkleding betaald. Astrid Witte is Lokaal Aanspreekpunt voor de
hulpvragers in de gemeente Grootegast. Monika de Vries en Bart Brandts Buys zijn
aanspreekpunt voor de gemeente Marum en Zuidhorn. Sinds vorig jaar is het aantal
deelnemende kinderen in de gemeente Grootegast meer dan verdubbeld, maar er mogen
nog veel meer kinderen bij! Grootegast in beweging is het samenwerkingsverband tussen de
gemeente Grootegast en Witteborg Sport. Meer info? Mail naar info@witteborgsport.nl

