Fietsencontrole
Ook dit jaar hebben we als school de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 de
service geboden om hun fiets na te laten kijken. Door het slechte weer waren
er minder kinderen met de fiets. Circa 100 fietsen zijn nagekeken. Bij de
meeste fietsen hoefde alleen een lampje of de batterij van de verlichting te
woensdag 7 november
worden vervangen. Bij een aantal fietsen zijn kleine reparaties verricht om toch
10-minutengesprekken groep 1 en 2
de oké-sticker te kunnen plakken Aan enkele fietsen mankeerde te veel en
konden de technici deze fietsen jammer genoeg niet het predicaat OKÉ geven.
De algemene indruk was dat de fietsen dit jaar beter in orde waren dan vorig
jaar.
Langs deze weg willen wij Marten, Albert, Alex, Frans (allemaal opa’s van leerlingen), Dré en John bedanken voor hun hulp.
Dankzij hen gaan veel leerlingen een stuk veiliger het verkeer in tijdens de donkere dagen.












Wij hebben deze week met name gewerkt over de egel. Een echt herfstdier! Het volgende liedje hebben we erbij
geleerd: Egel, egel prikkebolletje, kruip maar in je warme holletje. Maar eet eerst je buikje rond, raap de nootjes van
de grond.
Er is deze week natuurlijk ook heel hard gewerkt door de kinderen aan een lampion! Het knippen en prikken hierbij
ging supergoed! Een trotse juf!
Ook hebben we geteld met kastanjes en hebben we een woordweb gemaakt over de herfst.
En er is een nieuw meisje bij ons in de klas gekomen, Bente. Veel plezier bij ons in de Zonnegroep Bente!
Vrijdag 9 november gaan de kinderen van groep 2 met de lampion op bezoek bij Vredewold. Ze gaan daar liedjes
zingen bij de bejaarde mensen. Groep 1 gaat op school bij de onderbouwgroepen een rondje lopen met de lampion.
Allemaal een fijn weekend gewenst!
Juf Lindsay was voor het laatst in de Wolkengroep. Ze gaat nu stage lopen in de bovenbouw. We wensen haar daar
veel plezier toe.
Vrijdag 9 november gaan de kinderen van groep 2 met hun lampion liedjes zingen bij de bejaarde mensen in
Vredewold. Groep 1 gaat met hun lampion een rondje maken door de onderbouwgroepen. We gaan flink oefenen
met het zingen van Sintmaarten-liedjes.
We zijn bezig met het maken van de lampions. Ook is in de klas te zien dat de herfst is begonnen.
Goed weekend.
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Het is volop herfst in de klas.
We maken een lampion, groep 2 heeft helemaal zelf een lampion bedacht. Leuk!!
Vrijdag 9 november gaan de kinderen van groep 2 met de lampion op bezoek bij Vredewold. Groep 1 gaat met hun
lampion een rondje maken door de onderbouwgroepen. We gaan flink oefenen met het zingen van Sintmaartenliedjes.
Fijn weekend.
Het is herfst!! Dat is te merken. Het is donker en guur
buiten. De kinderen moeten nog wel even wennen.
Jassen dicht doen als je naar buiten gaat blijft lastig. We
zijn er mee bezig!
Deze week heeft groep 3 de letter oo en b geleerd.
Daarmee eindigt ook alweer kern 2. Maandag starten we
met kern 3!
Met rekenen zijn we begonnen met splitsen en getallen in
de juiste volgorde plaatsten.
Dinsdag hadden de kinderen een kleurles. Ze mochten
kleuren als de muziek aan was. Er werd daarna door
gekwalificeerde mensen gekeken naar de schrijfhouding
en potloodhantering van de kinderen. Veel kinderen
vinden het lastig om rustig op de stoel te blijven zitten.
Hier onder wat tips voor de kinderen thuis voor als ze
aan het schrijven of kleuren zijn.
We zijn begonnen met de lampion. Dank voor het
meegeven van een fles!!
Groep 2 heeft gewerkt met het computerprogramma
Kiene Klanken. Erg leuk. Ze moeten dan letters
stempelen op een iPad.
Verder heeft groep 2 een web gemaakt en daar een
verhaal bij geschreven. De werkjes hangen op de gang!
Fijn weekend!



Deze week heeft groep 3 de letter oo en b geleerd. Daarmee eindigt ook alweer kern 2. Maandag starten we met
kern 3!
Dinsdag en donderdag hadden de kinderen een kleurles. Ze mochten kleuren als de muziek aan was. Er werd daarna
door gekwalificeerde mensen gekeken naar de schrijfhouding en potloodhantering van de kinderen. Veel kinderen
vinden het lastig om rustig op de stoel te blijven zitten.
We zijn begonnen met het maken van de lampion. Volgende week gaan we weer verder
Als het goed is kan iedereen thuis nu inloggen bij Zoem. Heeft u ook toegang tot de resultaten van uw kind in de
app ‘Parnassys’? Wanneer dit niet zo is, kom gerust bij ons.
Begin deze week hebben de kinderen weer een leesblad mee gekregen om thuis mee te oefenen. Over een week
nemen we een leestoetsje af om te kijken hoe iedereen ervoor staat. Goed oefenen dus.
Deze week hadden we veel lekkende bekers. Het is handig als iedereen daarom zijn of haar beker in de mand bij het
keukentje zet. Dit voorkomt veel lekkende bekers. De kinderen kunnen dit ook heel goed zelf. Alvast bedankt!
Donderdagmiddag hebben we een circuit gedaan. De leerlingen gingen in groepjes langs verschillende onderdelen.
We hebben spelletjes gedaan, zoem op de computer, letterdoos, deel van de lampion gemaakt en gekleurd. We
hadden hierbij hulp van groep 5B. Erg leuk!
Fijn weekend!







We zijn deze week begonnen met de lampion. Het wordt heel mooi. De kinderen zijn erg enthousiast.
Afgelopen dinsdag zijn de fietsen gecontroleerd.
Volgende week krijgen de kinderen hun lampion mee. Denkt u even om een plastic tas.
Volgende week woensdag, 7 november, hebben we het dictee van thema 2.
Iedereen een goed weekend.
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We zijn volop in de weer met het maken van een lampion.
We zijn inmiddels veranderd van plek.
Vrijdag 9 november gaan we even weer kijken hoe het staat met de kennis van de tafels. Voor groep 4 gaan we aan
de slag met de tafel van 2 en 10 en voor groep 5 de tafels van 2 t/m 6 en 9. Elke avond maar even (kort) aan het
oefenen.
Het dictee over woordpakket 2 is op donderdag 8 november. Voor zowel groep 4 als groep 5.
Bij de lessen in groep 5 die gaan over klokkijken bleek dat een aantal kinderen nog erg veel moeite hebben met dit
onderdeel. Voor deze kinderen heb ik een boekje met oefenmateriaal samengesteld. Het is de bedoeling dat er
regelmatig even kort in geoefend wordt. Onderdelen welke beheerst worden kunnen worden overgeslagen.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Donderdag zijn we begonnen met het dagboek. Dit is iets nieuws. Iedere dag krijgt een kind het dagboek mee naar
huis. In dit dagboek schrijf je op wat je die dag allemaal hebt gedaan, met wie je hebt gespeeld, wat je hebt gegeten
hoe je je voelde, wat je beleefde en ga zo maar door. De volgende ochtend mag je het voorlezen in de kring. Op
deze manier ‘zien’ we elkaar iets beter, leren we te luisteren naar elkaar en starten we elke ochtend echt samen.
We hebben er heel veel zin in! (Uitleg over hoe en wat staat voor in de dagboekmap)
We hebben deze week de eerste aardrijkskundetoets en natuurtoets gehad! Spannend en leuk! Deze toetsen waren
nog best lastig, zelfs als je best goed had geleerd voor je gevoel. De cijfers kunt u inzien in het oudergedeelte van
Parnassys.
We zitten in dezelfde tafelgroepjes maar wel op nieuwe plekjes! We hebben een huiskameridee gevormd. Op deze
manier voelen we ons prettig en vertrouwd in de klas. Een leuke bijkomstigheid is dat we op deze manier vlot een
kring kunnen vormen om het dagboek voor te lezen. Een paar kinderen hebben zelf aangeboden om wel met de rug
naar het digibord te willen zitten. Er is uiteraard afgesproken dat bij instructies, voorlezen of digibord-momenten
deze kinderen de stoel helemaal omdraaien in de goede richting zodat er geen nekklachten o.i.d. ontstaan.
Aan de lampionnen wordt druk gewerkt! Ze worden al erg mooi! Juf mag het vast niet zeggen maar...... als deze
lampionnen geen bakken vol snoep ophalen, dan weten wij het ook niet meer! 😉
Het nieuwe blok van rekenen voor groep 5 gaat over digitaal klokkijken. Dit bleek een paar weken geleden al vrij
lastig te zijn voor veel kinderen. Graag hier thuis even wat aandacht aan besteden, waarschijnlijk kan ieder kind hier
wel wat hulp bij gebruiken. Een aantal leerlingen heeft een klokwerkboekje mee naar huis gekregen. Dit wordt op 19
november weer ingeleverd. Iedereen een fijn weekend gewenst!




We zijn met juf Willemijn deze week gestart met het maken van een lampion.
Tijdens de rekenlessen hebben we het deze week gehad over het gebruiken van een verhoudingstabel. Ook in het
gele boek die iedereen thuis heeft staan opdrachten over verhoudingstabellen. Ook tijdens het rekenen met een
verhoudingstabel is het erg belangrijk dat iedereen de tafels goed kent. Blijf goed oefenen!




We hebben de geschiedenis toets van Blok 1 gehad. Het ging over de Gouden eeuw, de cijfers staan in Parnassys.
Donderdag zijn we met de hele klas naar de bibliotheek geweest. Iedereen heeft weer een leuk boek uitgekozen,
zodat we weer lekker kunnen ‘Relax-lezen’.
Vrijdag hebben de kinderen de samenvatting van NAUT (Natuur en Techniek) thema 1 meegekregen. Volgende
week donderdag (8 november) wordt de toets afgenomen.
Iedereen een fijn weekend!





Deze week zijn wij gestart met het ‘'klassen dagboek’'. Elke schooldag krijgt één leerling het klassen dagboek mee
naar huis. Hij/zij schrijft daar een verhaal in en maakt daar een tekening bij over wat hij/zij die dag thuis heeft beleefd.
De volgende dag wordt het klassen dagboek mee terug naar school genomen en beginnen we de ochtend in een
kring.
 De samenvatting van geschiedenis is afgelopen maandag mee naar huis gegeven. Op maandag 12 november wordt de
geschiedenistoets afgenomen.
Vervolg van groep 6B op de volgende pagina.
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Deze week was juf Romee voor het laatst, we hebben op het schoolplein een educatieve route gemaakt met allerlei
opdrachten m.b.t. de boerderij.
We leren rekenen met verhoudingstabellen, ook hebben we de tafels 6, 7, 8 en 9 herhaald. Blijf de tafels oefenen.
We zijn ook weer begonnen met het klok kijken. www.klokrekenen.nl is een handige site om samen met uw kind
oefenbladen m.b.t. de klokken te maken. Wij hebben een werkblad mee naar huis gegeven om thuis te oefenen, wij
hoeven het werkblad niet terug op school te hebben.
Tijdens de taal lessen hebben we het gehad over een inleiding, kern en slot. Ook moesten de kinderen een verhaal
schrijven met een inleiding, kern en slot.
We zijn deze week begonnen met het maken van de lampion.
Tijdens het begrijpend lezen hebben we de nadruk gelegd op het ‘'verkennen van de tekst’', wat doe je voordat je de
tekst gaat lezen en hoe pas je dat toe.
Een fijn weekend voor iedereen!
We hebben deze week samen gestudeerd op de informatie van hoofdstuk 1 van geschiedenis. Daarbij is aandacht
besteed aan hoe je dat in school, maar ook thuis, kunt doen. Kernwoorden, samenvatten, vragen bedenken, logisch
denken, oorzaak en gevolg. Er zijn veel hulpmiddelen om de informatie in je hoofd te krijgen. Dinsdag is de
informatie meegegeven naar huis. Het eerste proefwerk wordt op 8 november afgenomen.
We hebben inmiddels twee boekenspreekbeurten beluisterd en bekeken, beide zijn goed gelukt. Vergeet niet het
boek mee te nemen naar school en een stukje voor te lezen wat je erg leuk, spannend, grappig of mooi vindt.
Vrijdag starten we met voorbereiding voor de eerste toets voor natuur (Naut). Maandag gaat de samenvatting mee
naar huis. De toets staat gepland voor dinsdag 13 november.
Onze vriendschapsbomen zijn opgehangen aan de prikborden in de bovenzaal.
De lampionnen zijn in wording.
Het tweede controledictee is donderdag afgenomen. Na het weekend zijn de resultaten via Parnassys te zien.
Een gezellig weekend gewenst!
Misschien heeft u het al genoteerd; woensdag 14 november is de activiteitenmiddag van RSG de Borgen Kennismaken
met het vo voor leerlingen groep 8. Op de vestigingen Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en Woldborg krijgen groep
8 leerlingen die middag de kans om op een leuke en actieve manier kennis te maken met het voortgezet onderwijs.
De leerlingen kunnen deze middag alvast een beetje rondkijken en verschillende lesjes uitproberen. De leerlingen
hoeven nog niet te weten welke opleiding ze gaan volgen, ze kunnen zelf kiezen bij welke vestiging zij de
activiteitenmiddag gaan volgen. De leerling hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Maandag 5 november wordt de toets geschiedenis afgenomen.
Groep 7 heeft afgelopen week een oranje snelhechter meegekregen. Ze oefenen de werkwoordspelling. Het is de
bedoeling dat ze de tekst en uitleg leren en de opdrachten maken. Iedere dinsdag (tot nadere orde) mee naar huis
en vrijdag weer terug op school, dan wordt de lesstof besproken. Het allerbeste is natuurlijk dat de ouders de
kinderen helpen met het leren en maken.
We zijn deze week begonnen met het maken van de lampion. Er zitten dit jaar weer fraaie producten bij. De keuze
van ontwerp wordt vrijgegeven, zodat er een mooie variatie te zien is.
Het controledictee spelling voor groep 8 (blok 1) en voor groep 7 (blok 2), worden op donderdag 8 november
afgenomen. Fijn herfstweekend !!
Misschien heeft u het al genoteerd; woensdag 14 november is de activiteitenmiddag van RSG de Borgen Kennismaken
met het vo voor leerlingen groep 8. Op de vestigingen Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en Woldborg krijgen groep
8 leerlingen die middag de kans om op een leuke en actieve manier kennis te maken met het voortgezet onderwijs.
De leerlingen kunnen deze middag alvast een beetje rondkijken en verschillende lesjes uitproberen. De leerlingen
hoeven nog niet te weten welke opleiding ze gaan volgen, ze kunnen zelf kiezen bij welke vestiging zij de
activiteitenmiddag gaan volgen. De leerling hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
We zijn deze week begonnen met het maken van de lampion. Er zitten dit jaar weer fraaie producten bij. De keuze
van ontwerp wordt vrijgegeven, zodat er een mooie variatie te zien is.
De toets voor geschiedenis hoofdstuk 1 is aanstaande maandag 5 november.
De toets voor woordenschat hoofdstuk 1 is dinsdag 13 november.
De pre-adviesgesprekken vinden plaats op 15 en 22 november.
Goed weekend!

maandag t/m vrijdag (woensdag niet): Spreek de voicemail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voicemail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en groep van uw kind(eren) vermeldt.
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