Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand september:
Woensdag 20 september groep 3B/4B.
Woensdag 27 september groep 4A.
maandag 18 september
Groepsouders
19.30 uur MR vergadering
Ook dit jaar willen we weer erg graag met groepsouders werken. Voorgaande
jaren had elke groep op onze school 2 groepsouders. Hieronder nog even een
dinsdag 19 september
korte uitleg.
IB bijeenkomst Westerwijs
Een groepsouder heeft een organisatorische
15.30 uur Teamvergadering
taak. Hij/zij biedt praktische ondersteuning
woensdag 20 september
bij festiviteiten en activiteiten van de groep
Margedag groep 3B/4B
van zijn/haar kind. Deze praktische
ondersteuning bestaat ook voor een
vrijdag 22 september
belangrijk deel uit het werven van andere
16.00-18.30 uur Fancy Fair
ouders. De groepsouder benadert dan de
andere ouders met het verzoek om mee te
helpen bij festiviteiten en activiteiten van de
groep. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld: de sportdag, koningsspelen, leescircuit,
lampions maken, projecten, excursies, kerstcircuit. Ouders bereiken elkaar sneller en
vaker. Een groepsapp wordt hiervoor gebruikt.
Per groep zouden we graag met 2 groepsouders willen werken. Ze kunnen elkaar bijstaan in de werkzaamheden, maar soms
ook vervangen bij eventuele afwezigheid van één van de twee.
Per schooljaar worden er 2 overlegmomenten gehouden met alle groepsouders om bevindingen met elkaar uit te wisselen.
De directie van de school is daarbij aanwezig. Aan het einde van dit schooljaar worden de taken van de groepsouders
geëvalueerd.
We willen u vriendelijk verzoeken zich aan te melden bij de groepsleerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor de
medewerking. Groepsouders van vorig jaar zijn wederom welkom.

Fancy Fair
Aanstaande vrijdag (22 september) wordt rond ons gebouw de Fancy
Fair gehouden. We hopen op goed weer.
Zoals eerder vermeld mogen kinderen op de Kindermarkt spulletjes
verkopen. De opbrengst mogen ze in eigen zak steken. Wel graag even
van te tevoren aanmelden. Dan weet de organisatie waar ze rekening
mee kan houden.
Ouders die een cake of koek bakken, mogen deze vrijdag afgeven in de
keuken/personeelskamer.
Hulp van ouders is voor het slagen van dit festijn heel erg gewenst. Wij
hebben nog een aantal ouders nodig voor het begeleiden van de spellen,
u kunt zich aanmelden bij k.wagenaar8@gmail.com
Tijdens de Fancy Fair zal ook het geld worden overhandigd, aan een
ambassadeur van de Cliniclowns.
Dit geld hebben we verdiend met de Tekenfund actie. Een mooie actie
van de leerlingenraad van vorig jaar
Subsidie van gemeente Leek is toegekend
Vorige week heeft de school een brief van de gemeente Leek ontvangen.
In deze brief stond vermeld dat onze subsidieaanvraag voor de aanschaf
van buiten speelmateriaal, een evenwichtsbalk en een pannakooi is
toegekend. Daar zijn we erg blij mee. De subsidie is beschikbaar gesteld
uit het fonds “Gezond in Leek”. We zullen op gepaste wijze de pannakooi in gebruik nemen.
We houden u op de hoogte.
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De regiokrant Het Westerkwartier.
Hiernaast ziet u een printscreen van de site van de regiokrant Het
Westerkwartier. Op de site wordt melding gemaakt van het bericht dat onze
leerlingenraad heeft ingestemd met het houden van een flessenactie voor het
zwaar getroffen Sint Maarten. De actie loopt fantastisch. Volgende week maken
we bekend hoeveel de actie heeft opgebracht.





























Helaas is juf Jeanette ziek. Gelukkig kwamen er invalkrachten. We
wensen haar beterschap toe!
Er is in de groep gepraat over vriendjes maken en er zijn veel
prentenboeken over dit onderwerp aanwezig.
In het begin moeten de kinderen even weer aan alles wennen, maar er
worden alweer veel afspraakjes gemaakt om bij elkaar te spelen.
Vriendjes zijn belangrijk. Door samen te spelen leer je delen,
samenwerken, overleggen/praten, voor jezelf opkomen en vooral leer je
lol te hebben met elkaar!
Met juf Aly hebben de kinderen van groep 1 een zonnebloem gemaakt.
Ze waren allemaal intensief aan het werk en heel trots op het resultaat.
Er hangen al veel werkjes in de klas en de kinderen zijn ook volop aan het puzzelen.
Aangeleerd liedje: Bijtjes komen vragen, mag ik wat honing dragen, mag ik wat honing zonnebloem? Zoem-zoemzoem.
Voor de voorlichtingsavond van 2 oktober a.s. hebben we nog niet veel aanmeldingen binnen. De avond begint om
half 8 en de groepsleerkrachten vertellen wat de kleuters gedurende het schooljaar allemaal zullen beleven. Ook
praktische zaken komen aan bod. Aanmelden kan bij de leerkrachten.

Tim heeft een zusje gekregen. Haar naam is Feline. Baby en moeder zijn thuis en we feliciteren de hele familie Sas
van harte.
Voor de voorlichtingsavond van 2 oktober a.s. hebben we nog niet veel aanmeldingen binnen. De avond begint om
half 8 en de groepsleerkrachten vertellen wat de kleuters gedurende het schooljaar allemaal zullen beleven. Ook
praktische zaken komen aan bod. U kunt het gele strookje uit de nieuwsbrief van vorige week bij juf Aly of juf Petra
inleveren.
De vorige keer vroegen wij of u de bekers/trommeltjes van de kinderen zou willen voorzien van een naam. Soms
pakken de kinderen de verkeerde beker omdat veel bekers op elkaar lijken. Help mee om vergissingen te
voorkomen.
We houden op school een flessenactie ten bate van de natuurramp op St.Maarten, St.Eustatius en Saba. We hebben
in de kring over de harde wind en de wateroverlast gepraat. Omdat we hier ook te maken kregen met de eerste
herfststorm kregen de kinderen een beetje het idee wat wind kan uitrichten. Na uitleg begrepen de kleuters dat we
het statiegeld van de flessen van de hele school zullen geven aan de slachtoffers.
Om de communicatie tussen school en ouders vlot te laten verlopen zoeken we per klas 2 groepsouders. (Zie het
artikel daarover in deze nieuwsbrief). Aanmelding kan bij de leerkracht.
In de klas wordt het steeds gezelliger. Er hangen al diverse werkjes. De kinderen zijn erg trots op het resultaat.
We zingen al diverse regenliedjes en leren ook opzegversjes.
Liedje: Jantje bouwt een toren, allen doen we mee. Als het een hele hoge is dan valt hij naar benee! (en dan hebben
we veel lol want we springen van de stoel af).

We hebben mooie luchtballonnen en vliegers gemaakt.
Nora heeft een zusje gekregen. Ze heet Feline. Familie Sas, gefeliciteerd!
Het voorlees boekje over Marije die voor het eerst naar de basisschool gaat is natuurlijk heel herkenbaar.
Graag gymschoenen mee. ( zonder veters!)
Versje: Dikkie dikkie duim, waar ben je toch gebleven?? Dikkie dikkie duim, zeg eens waar je zit!
Ik zit als een molletje in mijn kleine holletje, ik zit als een muis in mijn kleine huis. Wip zegt dikkie, wip wap wauw, ik
maak een hele mooie buiging, helemaal alleen voor jou.
Voor de voorlichtingsavond van 2 oktober a.s. hebben we nog niet veel aanmeldingen binnen. De avond begint om
half 8 en de groepsleerkrachten vertellen wat de kleuters gedurende het schooljaar allemaal zullen beleven. Ook
praktische zaken komen aan bod. Aanmelden kan bij de leerkrachten.
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Wat hebben de kinderen weer hard gewerkt deze week! Het is altijd weer bijzonder te zien hoe snel de kinderen
alles oppakken en hoe graag ze willen leren!
Deze week hebben de kinderen de M en de S geleerd. De eerste woordjes worden geschreven. Met rekenen
hebben we geleerd om handig te tellen d.m.v. turven. De streepjes zetten in die kleine vakjes die daarvoor bestemd
zijn, is nog erg moeilijk, maar ook dit gaat vast goed komen. We blijven oefenen.
De methode VLL heeft een thuisversie leerlingsoftware. We hebben op school allemaal kennis gemaakt met Zoem
de Bij en het hutje op de Puddingboomplein. ( Vraag de kinderen voor eventuele uitleg, zij zullen dat prima kunnen
vertellen). Eerdaags zullen de ouders via de mail een wachtwoord ontvangen zodat de kinderen thuis verder kunnen
oefenen. Het advies is om dit programma te openen via Google Chrome.
Inmiddels is de groepsapp aangemaakt. Dank hiervoor, moeder van Marlou! Deze app is uitsluitend bedoeld voor
informatie/mededelingen over de groep. Ik zou dan ook aan alle ouders willen vragen geen andere informatie te
brengen via deze app. Zo houden we het overzichtelijk. Dat werkt wel zo prettig. Bij voorbaat dank!
Woensdag 20 september heeft groep 3B/4B een margedag.
Groep 3 heeft deze week de 'm' en de 's' geleerd. Met rekenen hebben we geleerd om handig te tellen door middel
van turven.
Groep 4 heeft met rekenen weer geoefend met de getallenlijn en de plattegronden van verschillende bouwsels. Met
spelling hebben we weer twee nieuwe categorieën geleerd: hert en slak. Dit gaat over de woorden die beginnen en
eindigen op twee medeklinkers.
In de vorige nieuwsbrief heeft een verkeerde tijd gestaan van de voorlichtingsavond. Onze voorlichtingsavond is op
maandag 25 september om 19:00 uur.
Er zijn heel veel lege flessen ingezameld voor Sint Maarten. Super!!
Er zijn al heel veel aanmeldingen voor de voorlichtingsavond. Denkt u er om dat de avond verschoven is naar
dinsdag 3 oktober.
De kinderen hebben op woensdag en vrijdag gymnastiek. Ze moeten dan gymkleren en schoenen meenemen.
Binnenkort zijn er weer kennismakingsgesprekken. Ze zijn op woensdag 27 september en maandag 9 oktober. U
krijgt hier nog en briefje over met de tijden.
We zijn alweer twee weekjes onderweg, het gaat super! Er moet flink gewerkt worden, we zijn bezig om erg
zelfstandig te worden, soms is het even lastig maar het gaat al best heel goed!
In het begin van het schooljaar zitten we in de Gouden Weken, een periode waarin we elkaar leren kennen, waarin
we leren met elkaar om te gaan en waar we samen de groepsregels bedenken, zo staan we er samen achter. We
hebben ook samenwerkingsopdrachten gedaan, spelletjes en andere activiteiten, om elkaar beter te leren kennen.
Erg leuk en leerzaam!
Wat fantastisch dat er in korte tijd genoeg ouders zich opgegeven hebben om op vrijdagmiddag te willen rijden naar
de Freerun. Super! Erg bedankt!
Er worden weer (nieuwe) groepsouders gezocht! U kunt zich opgeven bij juf Elske. Uiteraard mogen dit ook de
groepsouders zijn die het eerder hebben gedaan. (zie bovenstaand bericht in deze nieuwsbrief over groepsouders)
Er zijn al ontzéttend veel flessen opgehaald in onze groep! We hadden minstens drie keer onze werkbank vol staan!
Juf was helemaal trots! En dat allemaal voor de getroffen mensen van Sint Maarten. Super gedaan!
A.s. woensdagavond 20 september om 19:00 uur is de informatieavond. U kunt zich nog steeds opgeven! Dit hoeft
niet persé via het gele briefje, even op een andere manier doorgeven aan juf Elske is ook prima. Tot woensdag!
De tweede week alweer. Er is al weer heel wat werk verzet!
Tijdens de gouden weken hebben we onze groepsafspraken gemaakt. Ze hangen in de vorm van een pauw op het
prikbord.
Woensdag 20 september is de voorlichtingsavond voor beide groepen 5. De aanvang is om 19.00 uur. Er hebben
zich inmiddels al heel wat ouders aangemeld.
De flessenactie voor St. Maarten loopt als een trein. Er zijn al heel veel lege flessen en flessenbonnen ingeleverd.
De ouders die mee geweest zijn naar Grootegast voor het Free Runnen worden heel erg bedankt voor hun
medewerking.
Inmiddels zijn we voorzien van twee groepsouders het zijn Wendy en Annet de moeder van Silvie en Tessa. Heel
fijn dat het zo snel geregeld is.
We wensen iedereen een fijn weekend.
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Net als vorig jaar, nemen wij ook dit jaar weer tafeltoetsen af. Aanstaande dinsdag wordt de eerste tafeltoets
afgenomen. Zorg ervoor dat u de tafels 1 t/m 10 goed oefent met uw kind. Vooral de tafel van 6, 7 en 8 vinden
sommige kinderen nog lastig!
Uw kind heeft het woordpakket van thema 1 vorige week mee naar huis genomen. Vergeet niet om de woordjes te
oefenen en natuurlijk te schrijven.
Deze week zijn wij begonnen met breuken -> 1/3 deel van 15, ¼ deel van 20, etc. Aanstaande maandag krijgt uw
kind een huiswerkblad mee, dat blad moet op of voor maandag 25 september terug op school zijn.
De kinderen hebben deze week geleerd hoe ze het gezegde in een zin moeten opzoeken.
Voor dit jaar hebben wij al twee groepsouders-> Ellen & Hannie.
Wat hebben de kinderen veel lege flessen voor Sint Maarten meegenomen, super!

Deze week zijn we al weer druk aan de slag geweest: rekenen met breuken, taal met persoonsvorm, onderwerp en
gezegde.
Deze week hebben we ook hard gewerkt aan het opstellen van de regels in onze eigen groep. Uit de 'geheime
'stemming bleek dat de meeste kinderen gaan voor de regel:
Iedereen moet zich fijn voelen in de klas
We hebben afgesproken dat we daar allemaal hard aan gaan werken dit komende schooljaar. Hoe we dat gaan doen
bespreken we de komende tijd. De juffen vinden dit ook een hele mooie Missie voor dit jaar!
Binnenkort komt de tafeltoets weer. Willen jullie deze weer even GOED gaan oefenen, We merken dat deze
vaardigheid in de grote vakantie is weggezakt.
Ook de woordpakketten gaan binnenkort weer mee naar huis, om goed te oefenen.
In de afgelopen week hebben de kinderen van groep 7b, voor het eerst HVO-les gehad van juf Thea. De les stond in
het teken van kennismaken.
Met ingang van volgende week gaan leerlingen van groep 7 bij toerbeurt helpen tijdens de gymlessen van de groepen
3 en 4. We vinden het belangrijk dat kinderen van verschillende leeftijden leren om op een goede manier met elkaar
om te gaan en dat oudere kinderen jongere kinderen best al veel kunnen leren.
Volgens ons is er in het hele dorp geen lege fles meer te vinden.
Wat een prachtige afsluiting van deze week: freerunnen. Alle moeders en opa! bedankt voor het rijden en
begeleiden. Top.

In de afgelopen week hebben de kinderen die daarvoor door hun ouders werden aangemeld, voor het eerst GVOen HVO-les gehad. De lessen stonden in het teken van kennismaken.
Nog een nieuwe actie: Met ingang van volgende week gaan leerlingen van groep 7 bij toerbeurt helpen tijdens de
gymlessen van de groepen 3 en 4. We vinden het belangrijk dat kinderen van verschillende leeftijden leren om op
een goede manier met elkaar om te gaan en dat oudere kinderen jongere kinderen best al veel kunnen leren.
Aanstaande maandag gaat het eerste woordpakket mee naar huis. Het eerste controledictee staat gepland voor 2
oktober.
En de tafeltoets, die komt binnenkort op een onverwacht moment voorbij. Dat betekent je best doen om 85% of
meer van de sommen goed te maken!.
We hebben al drie grote zakken met lege flessen verzameld. Goed gedaan!.
Welke (twee) ouders zouden groepsouder van groep 7a willen worden? Aanmeldingen bij juf Greet.

De tweede week is alweer voorbij. Dat gaat best snel, maar we doen ook veel. Er wordt veel op de tablet gewerkt
met rekenen, taal, spelling en woordenschat. Op dinsdag gebruiken we altijd de taakbrief om zelf de lessen te
plannen. Best nog lastig in het begin, om te bepalen hoe de volgorde is van de vakken. De taakbrief gaat wel altijd
mee naar huis, om thuis te laten zien waar we mee bezig zijn.
We hebben deze week geleerd van meester Werner dat jazz 'tuut-tuut'-muziek is.
Vandaag zijn we naar Grootegast geweest voor de FreeRun Xperience. Erg leuk. We hebben dan ook met juf
Odette goed getraind tijdens de gymlessen. Alle ouders bedankt voor het rijden.
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We zijn alweer lekker op tempo. We doen al best veel maar nemen ook nog de tijd voor gezellige momenten voor
een goede groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Dat werpt zeker zijn vruchten af want het is erg gezellig
in de klas!
Het vervoer voor naar het freerunnen was zo geregeld, klasse! Alle ouders die zich daarvoor hebben aangemeld
worden heel hartelijk bedankt, top!
We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest.
Ook wij zijn nog op zoek naar groepsouders. Aanmelden kan bij meester Werner.
Wij wensen u een 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.
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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