Voor uw agenda
Margemoment(en) en vakantie voor de maand oktober:
Woensdag 10 oktober Quadratendag groep 1 t/m 8
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
maandag 1 oktober

Weer ingeloot EU-fruit-programma
Deze week hebben we bericht ontvangen dat
we wederom zijn ingeloot. Ook dit schooljaar
ontvangen we weer 20 weken lang 3 soorten
fruit/groente voor onze leerlingen. Hier zijn
we heel blij mee. De start van de levering is
in november. We proberen u wekelijks te
informeren over de levering. Op deze wijze
komen kinderen in contact met allerlei
verschillende soorten fruit en groente. Samen
snoepen we dan gezond.

13.00 uur IB-Directie overleg
19.30 uur Infoavond kleuters
19.30 uur MR-vergadering

woensdag 3 oktober
Start Kinderboekenweek
13.00 uur Vergadering

donderdag 4 oktober
8.30-12.00 uur Directieoverleg Privacy Wet

Leescircuit
Afgelopen woensdag zijn we van start gegaan met het leescircuit. Gelukkig hebben we
toch weer ouders bereid gevonden om kinderen die het nodig hebben te ondersteunen
bij het oefenen met lezen. We hebben de afspraak gemaakt om, mocht je een enkele
keer niet kunnen komen lezen, dat even te melden bij de groepsleerkracht van de
leerlingen uit het groepje. De lees/app van vorig schooljaar werkt dus niet meer.
Kinderboekenweek.
Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema is dit jaar
“Vriendschap”.
In alle klassen wordt er de komende weken aan dit thema aandacht geschonken. Op
woensdagmorgen zal er voor de onder- en middenbouwgroepen een centrale opening
zijn. De bovenbouwgroepen starten de Kinderboekenweek in hun eigen groep.
Versiercommissie
Vorige week heeft de versiercommissie weer van zich laten spreken. Op vele plekken is de school weer prachtig aangekleed.
Het ziet er sprookjesachtig uit. Bedankt voor jullie inzet en creativiteit.


We zijn deze week nog verder gegaan met het thema ‘kleuren en vormen’. We hebben gewerkt over het
prentenboek van Elmer de olifant. Elmer lijkt niet op alle andere grijze olifanten, maar heeft heel veel verschillende
kleuren. Dat iedereen anders is, maar dat we er allemaal bij horen, kwam bij dit boek ook aan bod. De kinderen
hebben zelf ook hele mooie Elmers geknutseld.
 Ook hebben we het tellen t/m 10 geoefend. Hier hebben we ook een opzegversje over geleerd met bewegingen
erbij: 1,2 kopje thee 3, 4 veel plezier 5, 6 dop op de fles 7, 8 soldaat op wacht, 9, 10 ik heb je wel gezien.
 De dagen van de week zijn we ook aan het oefenen. Het liedje wat we daar bij zingen gaat zo: ‘maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zooondag, dat zijn de dagen van de week, 7 dagen in een week, maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zooondag’.
 Maandag hadden de kinderen van groep 2 een uitstapje naar de schelpengrot bij Nienoord. Daar werd een verhaal
verteld over een meisje dat de grot moest versieren. Ook gingen de kinderen op zoek naar een schatkistje en een
lief beertje. Het was een leuke ochtend! De moeder van Lieke en de moeder van Tessa willen we bedanken voor
het rijden en de begeleiding.
Vervolg van de Zonnegroep op de volgende pagina!
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Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar heeft de week een mooi thema:
‘vriendschap’. Hier gaan we de komende week over werken en natuurlijk gaan we hier ook over praten in de klas en
boekjes over ‘lezen’.
Maandag komt er een nieuw meisje, Khadija, bij ons in de klas. Ze is afgelopen week al twee keer komen meespelen.
Leuk dat je bij ons in de klas komt Khadija!
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend gaan er elke ochtend een aantal kinderen uit groep 1 naar juf Jeanette
op het speelplein. Wanneer uw kind die dag aan de beurt is, mag u die ochtend meteen met uw kind doorlopen naar
het speelplein. (Jas, tas en drinken mogen dan ook meegenomen worden). Het schema van de groepjes is elke week
als volgt. Op dinsdag: Sven, Heven, Robin en Esmee. Op woensdag: Chris, Brent, Meike en Lotte. Op donderdag:
Jayden, Ginessy, Fleur en Daniël.
Maandagavond 1 oktober is de informatieavond. We beginnen om 19:30u. Ook ouders die zich (nog) niet hebben
opgegeven zijn van harte welkom.
We wensen iedereen een fijn weekend!
Ook deze week zijn we nog bezig geweest met vormen en kleuren. We hebben mooie vliegers geknutseld.
Maandag zijn de kinderen van groep 2 op stap geweest naar de schelpengrot. Daar werd een mooi verhaal verteld
over een meisje dat de grot moest versieren. Ook gingen we op zoek naar een kistje en een lief beertje. We willen
de vader van Feline en de moeders van Ciske en Stijn hartelijk bedanken voor de begeleiding.
Woensdag is de start van de Kinderboekenweek met als thema “vriendschap”. Daar gaan we over praten en werken
en natuurlijk LEZEN !
Maandagavond vindt de informatieavond in onze klas plaats. Aanvang half 8. Ook mensen die vergeten zijn zich aan
te melden zijn van harte welkom.
We krijgen maandag een nieuw meisje in de klas. Ze heet Djeriena. Ze houdt van knutselen en heeft al 2 x
meegespeeld. We wensen haar veel speelplezier toe!
Aangeleerd liedje: Tjoep zegt de vlieger en hij wipt de lucht in, Tjoep zegt de vlieger en hij wipt omhoog, zie je de
vlieger vliegen? Steeds maar hoger wiegen, tjoep zegt de vlieger en hij wipt de lucht in, tjoep zegt de vlieger en hij
wipt omhoog!
Juf Aly heeft steeds stukjes tekst voorgelezen uit een dino-boek. We kijken naar de plaatjes en leren zo veel over de
dino’s. De kinderen vragen er voortdurend naar. Leuk!
Fijn weekend.
We hebben deze week nog gewerkt over kleuren en vormen. Ook kunnen we goed spiegelen!
Woensdag start van de Kinderboekenweek. Thema is dit jaar ,,vriendschap,, Hier gaan we over werken.
Maandag zijn we met de kinderen van groep 2 naar de schelpengrot geweest, waar we eerst beer Bram moesten
zoeken en het schatkistje. De kinderen mochten een schelpje uitkiezen. Moeder van Marit en van Claudia bedankt
voor de begeleiding.
Maandagavond van half 8 tot half 9 informatie avond!!
Fijn weekend.
Groep 2 heeft deze week gewerkt over de herfst. De mooiste creaties van een spin zijn ontstaan door erwten op
een zwart papier te plakken. Goed voor de fijne motoriek en voor het netjes werken. Want het plakken met sterke
lijm is toch even iets anders dan plaksel. De kinderen hebben prachtige spinnen gemaakt met acht poten!
Daarnaast heeft groep 2 geoefend met handig tellen van 11 t/m 15. De kinderen herkennen de cijfers en kunnen
vanaf 10 handig verder tellen. Al heel knap!
Groep 3 heeft weer nieuwe letters geleerd namelijk de r en e. We kunnen in de groep al heel veel nieuwe woorden
maken.
Alle kinderen hebben een leesblad meegekregen om thuis te oefenen met lezen. Ze willen de ouders graag laten
horen wat ze al hebben geleerd. In de klas oefenen we veel met zoemend lezen. Dit houdt in dat alle letters langer
worden uitgesproken. Ook zouden jullie thuis voor-koor-door kunnen oefenen. Dit betekent dat de ouder de
woordjes eerst voorleest. Daarna lezen jullie de woordjes samen en tot slot leest het kind de woordjes zelf.
De kennismakingsgesprekken gaan rustig verder. Het is leuk te horen dat kinderen enthousiast thuiskomen. Dit
willen we graag zo houden. In de groep merk je ook steeds meer dat de kinderen elkaar steeds beter leren kennen.
Nieuwe vriendschappen ontstaan.
Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar heeft de week een mooi thema:
‘vriendschap’. Hier gaan we de komende week over werken en natuurlijk gaan we hier ook over praten in de klas en
boekjes over ‘lezen’.
Fijn weekend!
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Vrijdag hebben we de nieuwe planning voor de laatste kennismakingsgesprekken meegegeven.
Met rekenen hebben we geoefend om getallen op de goede volgorde te zetten. Het is ons zelfs gelukt om de
getallen 1 t/m 25 in de juiste volgorde te zetten. Door goed samen te werken is dit gelukt. Knap!
We hebben deze week weer nieuwe letters geleerd, namelijk de aa en de r. Het lezen van korte woordjes gaat al
steeds beter! Knap hoor!
We hebben deze week weer nieuwe letters geleerd, namelijk de aa en de r. Het lezen van korte woordjes gaat al
steeds beter! Knap hoor!
Alle kinderen hebben een leesblad meegekregen om thuis te oefenen met lezen. Ze willen de ouders graag laten
horen wat ze al hebben geleerd. In de klas oefenen we veel met zoemend lezen. Dit houdt in dat alle letters langer
worden uitgesproken. Ook zouden jullie thuis voor-koor-door kunnen oefenen. Dit betekent dat de ouder de
woordjes eerst voorleest. Daarna lezen jullie de woordjes samen en tot slot leest het kind de woordjes zelf.
Silvette van den Berg, de moeder van Jezebel, is door middel van loting onze groepsouder geworden. Zij maakt zo
snel mogelijk de groepsapp aan. U kunt uw nummer aan haar appen via 06-28582664.
We waren allemaal erg blij dat Bryan op school was. Hij was erg blij met ons cadeautje en hij heeft verteld aan de
hand van dingen die hij mee had genomen. Alle kinderen waren erg lief en behulpzaam voor hem.
Fijn weekend!








Dinsdag hebben we het dictee van het woordpakket.
Laatste kennismakingsgesprekken zijn aankomende maandag.
We hebben de eerste toets van rekenen gehad. De resultaten staan in Parnassys.
Een aantal kinderen hebben een rekenblad mee naar huis gekregen om te oefenen.
De moeder van Desley is de nieuwe groepsouder van onze groep.
Goed weekend



De 10-minuten gesprekken welke afgelopen maandagmiddag niet door zijn gegaan vinden nu maandag 1 oktober
plaats (zelfde tijd als eerst).
Het controledictee voor de beide groepen (4b/5b) vindt dinsdag 2 oktober plaats. Zo nodig kan er nog even
geoefend worden.
Afgelopen week is er voor groep 4 een rekentoets over het eerste blok geweest. De resultaten zijn te zien in het
ouderportaal van Parnassys. Groep 5 heeft de toets vandaag (vrijdag 28 september) gehad. Binnenkort zullen ook
daarvan de resultaten te zien zijn in Parnassys.
Het rekenen en taal op de tablet is erg pittig. Voor het rekenen zijn we de afgelopen week bezig geweest met
verhaaltjessommen waarbij keersommen en delingen gebruikt moesten worden. Het is van groot belang dat de tafels
(1 t/m 5 en 10) goed beheerst worden. Soms wordt er ook een beroep gedaan op de tafels 6 t/m 9, daarom
beginnen we vanaf maandag met het oefenen van de tafel van 6. De rest volgt later.
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met als thema vriendschap.
Hilda Stroobosscher (moeder van Sam) en Lenny Leever (moeder van Lena) zijn namens onze groep de
groepsouders.
We wensen iedereen een fijn weekend.
























We hebben een goede week gehad! Er is hard gewerkt maar ook leuk gewerkt! Dinsdagmiddag hebben we gepraat
over vriendschappen, pesten, leuke dingen zeggen tegen elkaar, maar ook wat het met iemand doet als je iets naars
hoort. Er kwamen opmerkingen als: “dan krijg je een deukje in je hart!” Deze middag is toch wel het meest
waardevolle van de week geweest, complimenten.
Afgelopen week zijn ook de 10-min.gesprekken geweest. Met een aantal ouders zijn er gesprekken gepland met onze
IB-er erbij, voor deze ouders/kinderen stond geen 10-min.gesprek gepland. Alle gesprekken tot nu toe zijn erg
plezierig geweest, fijn!
Bij rekenen in groep 5 gaat het al best pittig van start. Er zijn sommen aan de orde die te maken hebben met delen
en vermenigvuldigen. Het beheersen van de tafels (1 t/m 5 +10) is hiervoor een vereiste. Mocht dit nog niet het
geval zijn bij uw kind dan is het erg goed om hierop in te zetten. Er zijn op internet verschillende spelletjes te doen
om tafels te oefenen, maar daarnaast is het ‘ouderwets’ leren en overhoren toch wel een must. Kom voor tips of
vragen altijd binnen bij juf Paula of juf Elske!
Het rekenen van groep 4 gaat momenteel over het werken met kubussen en het herkennen van bepaalde
aanzichten. Dit is rekeninzichtelijk voor sommige kinderen erg lastig. Soms bouwen we bouwsels na zodat het
beeldender wordt.
Het controle dictee voor groep 4 én groep 5 is op: dinsdag 2 oktober!
Voor iedereen een fijn weekend gewenst!
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Afgelopen week zijn de kennismakingsgesprekken geweest, wij hebben dit als zeer prettig ervaren.
Ook hebben we deze week weer spelletjes gedaan omtrent de gouden weken. Hierbij besteden we extra aandacht
aan het positief omgaan met elkaar. Hoe kunnen we elkaar helpen?
We zijn met rekenen begonnen met sprongen van 1/10/100/1000 over een duizendtal heen -> 2966 – 3066, etc.
Ook leren we hoe we keersommen met nullen uit moeten rekenen -> 600x94=
Bij taal hebben we het gehad over de sterke en zwakke werkwoorden, ook de lidwoorden en het gezegde kwamen
voorbij.
Nog niet iedereen heeft aangegeven of hun informatie op de groepslijst mag komen te staan, graag alsnog het briefje
retourneren!
Dinsdag 2 oktober nemen we het dictee af.
Onze email adressen: Willemien: w.breed@quadraten.nl Dagmar: d.jonkman@quadraten.nl
Fijn weekend allemaal!
De 10 minuten gesprekken zijn geweest, we hebben de gesprekken als prettig ervaren.
We zijn met rekenen begonnen met sprongen van 1/10/100/1000 over een duizendtal heen -> 2966 – 3066, etc.
Ook leren we hoe we keersommen met nullen uit moeten rekenen -> 600x94=
Bij taal hebben we het gehad over de sterke en zwakke werkwoorden, ook de lidwoorden en het gezegde kwamen
voorbij.
Deze week hebben we herfst knutsels gemaakt en ons klassenraam begint al een echt herfstraam te worden!
Bij geschiedenis hebben we het gehad over de Gouden Eeuw.
Ook hebben we Gouden Weken spelletjes gedaan, de kinderen hebben een toren gebouwd en moesten in een
groepje ervoor zorgen dat ze samen de hoogste toren moesten bouwen. Hoe bouw je samen één toren en hoe zorg
je ervoor dat de rollen goed verdeeld worden, zodat de sfeer positief blijft? Deze vragen kregen de kinderen mee
tijdens de opdracht en hebben hier aan gewerkt.
We wensen iedereen een fijn weekend!
Vrijdag 5 oktober is de topotoets Europese landen en hoofdsteden. Leerstof is meegegeven.
Dinsdag 2 oktober is het eerste controledictee aan de beurt.
Met de werkhouding en concentratie tijdens de les gaat het steeds beter.
De afgelopen week hebben we veel gesproken en goed naar elkaar geluisterd toen we het hadden over het thema
pesten, elkaar helpen en `handig gedrag`. Op ons databord verschijnen meer plusjes bij de schoolafspraken ±. Goed
bezig! Maar we zijn er nog niet. We kunnen nog veel verder groeien in op een goede manier omgaan met elkaar.
De tentoonstelling van voorwerpen uit de oude geschiedenis groeit nog steeds. Levend verleden!
Er wordt enthousiast gewerkt aan de kinderpostzegelactie. Sommige kinderen hebben zelfs al extra
bestelformuliertjes opgehaald. Compliment voor onze verkopers en verkoopsters.
Vrijdag wordt juf Anne-Marie vervangen door meester Bert van Soest.
Een goed weekend gewenst.
Afgelopen woensdag kregen we een medewerkster van Halt op bezoek om te vertellen over Halt in het algemeen
en groepsdruk in het bijzonder. Elk jaar komt er een medewerker informatie geven. Woensdag leerden de kinderen
dat negatief groepsgedrag voor problemen kan zorgen. De leerlingen hebben nagedacht over hoe zij kunnen
voorkomen dat ze door groepsdruk in een vervelende of zelfs strafbare situatie terechtkomen. Het zou goed zijn als
er thuis over gepraat wordt wat er deze ochtend besproken is en op wat voor een manier.
Graag dinsdag de formulieren van de Kinderpostzegelactie weer mee naar school. Er is al veel opgehaald. Grote
klasse jongens en meisjes.
Dinsdag is er voor groep 7b een controledictee spelling. En vrijdag voor groep 7b de topotoets.
Een heel fijn weekend !!!



We hebben het deze week gehad over ‘Nettique’, oftewel hoe je je gedraagt op het internet en sociale media. Daar
blijken heel veel normen in te gelden. Zo is er een duidelijk verschil tussen een oog-tag en een hoek-tag en is relatie
tussen elkaar van belang wanneer je wel of niet een comment plaatst. Leuke materie en heel nuttig om over te
praten.
 Dinsdag graag de enveloppen van de Kinderpostzegels weer meenemen naar school. De kinderen gingen fanatiek uit
de startblokken woensdag en er is inmiddels ook al het nodige verkocht. Goed bezig!
Vervolg van groep 8A op de volgende pagina!
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Donderdag 18 oktober komt er een medewerkster van Halt op bezoek om te vertellen over Halt in het algemeen
en groepsdruk in het bijzonder. Elk jaar komt er een medewerker informatie geven. Dan leren de kinderen dat
negatief groepsgedrag voor problemen kan zorgen. De leerlingen kunnen dan nadenken over hoe zij kunnen
voorkomen dat ze door groepsdruk in een vervelende of zelfs strafbare situatie terechtkomen. Hier kan op die
manier thuis ook over worden gesproken.
We hebben 3D-emoji's geknutseld. Ze worden erg mooi!
Vandaag is woordpakket 1 meegegeven. Controledictee op dinsdag 9 oktober.
Een fijn 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.
Kosten : € 2,95 – incidenteel overblijven: € 3,45
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.
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