Voor uw agenda
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober
Fietslichtcontrole op 10 oktober
Op dinsdagochtend 10 oktober controleren
we de fietsen van de leerlingen van de
groepen 4 t/m 8. Iedereen uit deze groepen
mag met de fiets naar school. Wanneer de
fiets in orde is, ontvangen de kinderen een
OK-sticker op hun fiets. Omdat alle
kinderen graag zo’n sticker willen ontvangen,
vragen we u alvast thuis een kleine controle
uit te voeren op remmen en verlichting.
Alvast bedankt voor de medewerking.

maandag 9 oktober
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 7

dinsdag 10 oktober
9.00 uur Scholing IB
controle fietsverlichting

donderdag 12 oktober
9.00 uur Directieoverleg
Schuingedrukt = aangeleverde tekst

Stakingsactie in het PO
Gisteren vond de landelijke stakingsactie in het PO (primair onderwijs) plaats.
Veel collega’s waren bij de manifestatie in Den Haag of in Groningen. Ondanks
het woeste weer waren zij daar present. Want wij willen ook in de toekomst onze kinderen goed onderwijs blijven bieden.
Daarom moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk
salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een
fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen.
In de wandelgangen hebben wij vernomen dat veel ouders begrip toonden voor deze actie. Daarvoor onze dank.
Plateau voor Pannakooi
Aflopen week is er hard gewerkt aan het plateau voor de pannakooi. In twee dagen werd deze klus gerealiseerd. Dit onder
veel belangstelling van onze leerlingen. Toen men dinsdagochtend startte met de werkzaamheden hadden sommige kinderen
het idee dat diezelfde middag de kooi er al zou staan. Jammer voor hen. Nog even wachten.

Voor crea is juf Ilona nog opzoek naar bollen wol!!
Zpannend Zernike
Op 14 en 15 oktober vindt het evenement ‘Zpannend Zernike’ plaats in de stad Groningen. Maak kennis met de fascinerende wereld
van natuurwetenschappen, techniek en energie. Erg interessant en boeiend, vooral voor basisschoolleerlingen, hun ouders en
grootouders. Er is van alles te beleven; een weekend dat bol staat van wetenschappelijk vermaak. Op zaterdag in de binnenstad, op
zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, demonstraties bekijken, praten met echte wetenschappers, ontdekken en
workshops doen. De toegang is overal gratis! Je bent van harte welkom tussen 12.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie
www.zpannendzernike.nl
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Indoor Speelparadijs tijdens de herfstvakantie in Leek
Dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 oktober is de Rodenburghal in Leek het domein voor kinderen van ca. 2 tot ca. 11 jaar.
Drie dagenlang, van 10.00 tot 17.00 uur, kunnen de kids zich vermaken op diverse springkussens, een megastormbaan, opblaaspelen
en voor de kleinsten is er zelfs een speciale “peuterarea”.
De entree bedraagt slechts €. 6,00 per kind en ouders/begeleiders betalen €. 3,00 (inclusief kopje koffie/thee).
Paddenstoelen zoeken door IVN Jeugd Grootegast e.o.
Vind jij het leuk om paddenstoelen te zoeken? En vind je het ook nog leuk om te weten te komen hoe de paddenstoel heet? Kom dan
op maandagmiddag 21 oktober a.s. naar Trimunt, Kloosterweg te Marum. Hier organiseert IVN Grootegast e.o. in de herfstvakantie
een activiteit voor kinderen van 8 – 12 jaar.
We vertellen eerst over paddenstoelen, want ze zijn heel belangrijk voor het opruimen van blad enz. Daarna gaan we ze opzoeken,
bekijken en proberen er een naam aan te geven. Het is allemaal erg leuk om te doen. Een leuke invulling voor een vakantiemiddag.
De activiteit is van 14.00 – 16.00 uur. We verzamelen om 14.00 u. bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg op
Trimunt. Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op 21 oktober. Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.







De Kinderboekenweek is begonnen. We zijn gestart met het voorlezen over Hennie de Heks, die haar kat Helmer
groen toverde (ze zag hem niet goed toen hij zwart was). Volgende week werken we verder over het thema van de
Kinderboekenweek.
9 oktober gaan we om 9.00 uur waterdiertjes bekijken. Laarzen aan. Begeleiding is van harte welkom.
Alle ouders bedankt die op de voorlichtingsavond waren.




Maandag 9 oktober is er een excursie "waterdiertjes". Dus.... laarzen aan!
Op dierendag liet Tara samen met haar moeder hun chinchilla zien. Ze vertelde over de verzorging. Het was heel
leuk en leerzaam. De kinderen mochten het zachte vachtje aaien.
We werken over het thema van de Kinderboekenweek - "griezelen" . Er hangen al heksen in de klas.
De voorlichtingsavond was zinvol. We bedanken de aanwezige ouders voor hun komst.





We hebben gepraat over bang zijn. Thema voorleesboekje: Nooit niet bang!
Ouders bedankt voor jullie belangstelling op de informatieavond.
Dinsdagmorgen 10 oktober hebben we het uitstapje ’’waterdiertjes’’. Dus doe je laarzen aan.




De Kinderboekenweek is gestart! Wat waren de kinderen fantastisch verkleed.
We zijn gestart in kern 2. De kinderen hebben de n geleerd. Daarna hebben ze tijdens het toetsen heel goed laten
zien dat iedereen alle aangeleerde letters kent!
Aanstaande maandag zijn de laatste 10 minuten gesprekken.
Donderdagmiddag 12 oktober hebben we een uitstapje 'Waterdiertjes'. Het is verstandig om laarzen aan te trekken
en regenkleding mee te nemen. Ouders die het leuk vinden om mee te gaan om een groepje te begeleiden, kunnen
dit melden bij de leerkracht.










Woensdag zijn we gestart met de Kinderboekenweek. De kinderen zagen er erg mooi uit!
Groep 3 heeft deze week de letters e en v geleerd.
Aanstaande maandag zijn de laatste 10 minuten gesprekken.
Groep 4 heeft deze week de eerste taaltoets gemaakt.
Donderdagmiddag 12 oktober hebben we een uitstapje 'Waterdiertjes'. Het is verstandig om laarzen aan te trekken
en regenkleding mee te nemen.



De informatieavond afgelopen dinsdag was goed bezocht. De moeders van Sander en Silven zijn groepsouder
geworden. Als u ook in de groepsapp wilt, kunt u uw nummer op de lijst in de klas invullen.
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. De kinderen zagen er gruwelijk mooi griezelig uit.
Maandag zijn de laatste kennismakingsgesprekken.
Iedereen een heel erg fijn weekend.
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We zijn deze week veel bezig geweest met de tafels. In de methode komen de tafels van 6 en 9 al aan bod. In de klas
proberen we nu de tafels van 3 en 4 door elkaar geautomatiseerd te hebben. In 5 minuten proberen we minstens 80
sommen (van de 100) goed te hebben, meer mag ook natuurlijk. Er móet echt thuis geoefend worden met deze
tafels, we merken dat bij heel veel kinderen deze tafels niet geautomatiseerd zijn. Dus: aan de slag! Bij een enkel kind
is dit al helemaal goed!
Donderdag waren de kinderen vrij. In de klas hebben we gesproken waarom ze vrij waren, het leverde een leuk en
zeer betrokken gesprek op. Samen met vele andere collega’s stonden we in Groningen om te staken. Het gaf een
erg goed gevoel om zoveel collega’s daar, maar ook in Den Haag te zien! Wilt u ons steunen en u weet niet hoe?
Vraag een meester of juf, óf uw kind!
Dinsdag 10 oktober is de controle op de fietsverlichting, zie de informatie bovenaan.
A.s. maandag zijn de 10-min.gesprekken, denkt u eraan op tijd te zijn? We hebben maar 10 minuten en het is fijn
wanneer we die ten volle kunnen benutten.
Iedereen een heel erg fijn weekend!

Afgelopen dinsdag zijn we in de weer geweest met het ontrafelen van braakballen van uilen. Onvoorstelbaar hoeveel
muizen door de uilen worden opgegeten. We hebben heel wat botjes gevonden. Erg leuk en leerzaam.
Momenteel zijn we druk in de weer om de tafels te herhalen. De nadruk ligt nu op de tafel van 3 en 4. Elke week
gaan we kijken of we al wat sneller zijn. Het doel is om binnen 5 minuten in ieder geval tachtig van de honderd
sommetjes goed te hebben. (Alles goed is natuurlijk nog beter.) Binnenkort komen de (nieuwe) tafels van 6 en 9 al
aan de orde. Het kan geen kwaad om ook daar alvast mee te oefenen
Dinsdag 10 oktober is de controle op de fietsverlichting (zie bovenaan deze nieuwsbrief).
We wensen iedereen een fijn weekend

Het controle dictee en de taaltoets zijn deze week gemaakt.
Het woordpakket van thema 2 is vandaag meegegeven. Oefen de woorden goed.
Met rekenen zijn we begonnen met verhoudingstabellen en het positioneren van duizendtallen op de getallenlijn.
Ook werken we nog aan ons groepsdoel (voor de herfstvakantie kunnen wij 5 plus en 5 min sommen over het
duizendtal cijferen).
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek begonnen. Juf Paula en juf Ilona lezen voor uit het boek: De
fantastische foto's van Tim Tango.
Iedere woensdag gaat juf Paula langere teksten begrijpend lezen met de kinderen oefenen.
Een fijn weekend gewenst!

Maandagavond was onze informatieavond. Veel informatie uitgewisseld over Snappet en de plaatsingswijzer. Dank
voor uw komst.
Deze week zijn we bezig geweest met groep 6 met cijferen: onder elkaar optellen en aftrekken, met "lenen bij de
buren". Dit is thuis heel makkelijk te oefenen. Met groep 7 hadden we het over het aflezen van diagrammen en
cirkelgrafieken. Best lastig, maar met de juiste concentratie komen we een heel eind.
Vorige week hebben we een tafeltoets gemaakt. We merken dat de tafels (vooral de tafel van 6,7, 8 en 9) nog niet
bij iedereen er goed in zitten en vooral het tempo te laag is. De komende weken gaan we iedere vrijdag een klein
toetsje doen met 10 tafelsommetjes. De bedoeling is dat het iedere week sneller gaat. Wij gaan het doel stellen dat
de groep na 10 weken de tafeltoets beter maakt dan die van vorige week. Hiervoor hebben we een data-bord in de
klas!
Woensdag begon de Kinderboekenweek. We hebben voorgelezen uit het boek van Romy: Nacht Wacht; het
panterwezen. Leuk dat we even je boek mochten lenen😉
Donderdag hadden de kinderen lekker een extra vrij dagje. De juffen en meesters stonden in de blubber op de
Drafbaan in Groningen! Een stormachtige dag.
De actie van de Kinderpostzegels is afgerond, Alle mapjes zijn ingeleverd. Een prachtige prestatie. TOP
Vandaag hebben we ons eerste dictee gemaakt. Iedereen moet goed blijven oefenen op de woordpakketten. Het
nieuwe woordpakket voor het tweede blok is vandaag mee naar huis gegaan.
Dinsdag is de fietsverlichtingscontrole: belangrijk voor de veiligheid van uw kind.
Wij wensen iedereen een fijn weekend
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In de afgelopen week zijn de eerste toetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen voorbij gekomen.
Verschillende delen en onderdelen zijn goed gemaakt hebben we gezien. Wat betreft rekenen gaan we extra
aandacht besteden aan breuken en verhoudingstabellen.
Het moeilijkste onderdeel voor spelling is werkwoordspelling. Achter in ons lokaal hangt een "databord". Daarop
staat dat we gaan oefenen en op welke manier, om onszelf te verbeteren. Natuurlijk gaan we elkaar daarbij helpen.
De start van de Kinderboekenweek begon toen de kinderen, bij binnenkomst in het lokaal, een grote spin op de
tafel zagen. Een griezelig grote spin. Een "spider from hell". Niet dat er nou spinnen voorkomen in het boek "Dulle
Griet" dat Annemiek, onze stagiaire, voorlas. Maar het blijven griezelbeesten voor sommige mensen. In "Dulle
Griet" wordt een verhaal verteld bij een schilderij van Breughel. Een soort beschrijving van de hel. Tijdens de les
Engels hebben we er in het Engels over gepraat en verteld. Nieuwe woorden die we leerden: history, painting,
animal, (Tasmanian)devil, sheep and goat, and of course hell.
Donderdag zijn de juffen, met nog andere collega's, naar Groningen gegaan om de stakingsmanifestatie bij te wonen.
Met naar schatting 6000 mensen hebben we aangegeven dat het vak van leerkracht basisonderwijs weer een
aantrekkelijk vak voor nieuwe/jonge collega's zou moeten worden, met het inperken van werkdruk en een passend
salaris.
De mapjes van de Kinderpostzegelactie zijn ingeleverd en de bestelformulieren worden opgestuurd. We vinden dat
de bijdrage van groep 7a supergoed is. Volgende week weten we wat de totale opbrengst is.
Een niet-te-stormachtig-weekend gewenst!.
De Kinderpostzegelactie is gestopt. Onze leerlingen van groep 8a hebben gezamenlijk weer veel geld ingezameld
voor het goede doel. Erg goed dat jullie zo fanatiek zijn. Ook zijn ze erachter gekomen wie de geheime Minister is.
Of we een prijs hebben gewonnen horen we vrijdag!!!
Denken jullie ook aan de fietsverlichting? Die wordt dinsdagochtend gecontroleerd.
De samenvatting van hoofdstuk 1 van geschiedenis is meegegeven. De toets is op 30 oktober a.s.
Wat hebben de kinderen het fantastisch gedaan bij het verkopen van de Kinderpostzegels. Petje af hoor! De minister
was voor ons eigenlijk al direct duidelijk. Nu maar afwachten of we iets hebben gewonnen.
Denken jullie aan de fietsen? Die wordt dinsdagochtend gecontroleerd (zie bericht eerder in deze nieuwsbrief).
Woensdag is het controledictee gemaakt. Iedereen deed zijn stinkende best.
We hebben in het kader van de week tegen het pesten meegedaan aan de zapp-actie 'Wij zijn Lit'. Hierbij konden
we via een fictieve conversatie in een Whatsapp-groep een verhaallijn volgen. Hierbij kwamen meerdere social
media-dilemma's voorbij. Erg leuk, nuttig en leerzaam om hieraan mee te doen!
We hebben een missie voor onze groep bepaald: 'Iedereen voelt zich veilig en doet zijn best'. Deze missie is
kleurrijk vormgegeven in onze klas.
De samenvatting van hoofdstuk 1 van geschiedenis is meegegeven. De toets is op 30 oktober a.s.
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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