Voor uw agenda
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober

dinsdag 17 oktober
13.15 uur Seizoensluiting 1 voor
Zonnegroep, gr. 3b/4b, 6a en 8b
14.00 uur Seizoensluiting 1voor
Wolkengroep, gr. 5a en 8a

woensdag 18 oktober
13.00 uur bijeenkomst team

Versiercommissie
Onze school heeft deze week weer een metamorfose ondergaan. De versiercommissie heeft alles uit de kast gehaald om de
school in herfstsferen te brengen. Ook zijn op verschillende plaatsen versieringen van Sint Maarten en Halloween te zien.
Hier boven twee foto’s.
Nieuws van de versiercommissie
Beste ouders,
Wij zijn naarstig op zoek naar leuke ouders die de versier commissie willen komen versterken. Vind je het leuk om af en toe
de school aan te kleden in een leuk thema? Vind je het leuk om meer betrokken te zijn bij de school van je kind(eren)?
Wij bieden:
Veel gezelligheid
Koffie/thee en koek
Veel creativiteit
Wil je sfeer proeven?
Woensdagochtend 15 november vanaf 8.30 uur gaan we los met Sinterklaas.
Voor meer informatie en/of aanmeldingen: wendyvoskuil@gmail.com

Samen zijn we creatief!!!!

Brief over plaatsen foto’s op website en in nieuwsbrief
Dinsdag a.s. ontvangen alle kinderen een brief over het plaatsen van foto’s
op de nieuwe website. In verband met de nieuwe privacywetgeving moeten
we ouders hierover om toestemming vragen. Onze nieuwe site gaat eind
oktober online.
Hetzelfde geldt voor het plaatsen van foto’s in onze nieuwsbrief. U wordt in
deze brief verzocht het strookje in te vullen en weer mee te geven aan uw
kind.
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Groepsouders 2017-2018
Hieronder het overzicht van de groepsouders. Voor groep 3B/4B hebben zich
nog geen ouders gemeld. Hopelijk volgt dat spoedig. We proberen wel voor
deze groep een groepsapp aan te maken.
Omdat er bij veel groepen een wijziging m.b.t. de groepsouders heeft
plaatsgevonden, willen we u vragen de groepsouders een appje te sturen met het
verzoek om opgenomen te worden in de groepsapp. Zij verzorgen de
aanmelding.
Nog even de regels in het kort:
ALLEEN de groepsouder mag een bericht naar alle ouders van de groep
appen. Bent u geen groepsouders dan mag dat dus niet. Dit is om te voorkomen
dat er te veel berichten binnenkomen, waardoor de groepsapp zijn functie
verliest.
Mocht u wel een vraag of een opmerking hebben dan appt u dat alleen naar één van de ouder uit groepsapp. Dus niet naar
alle ouders.
Ook wanneer u een bericht hebt ontvangen, is een reactie/bevestiging van ontvangst niet wenselijk. Behalve als er
uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
Feitelijk is de groepsapp alleen ingesteld om u te voorzien van informatie en heeft het kans van slagen wanneer iedereen zich
houdt aan de afspraken.
groep

groepsouders

groep

groepsouders

Zonnegroep

Mariska Renkema

06 – 2212 0760

5B

Wendy Amsing
Annet van Til

06 – 3658 8801
06 – 1906 6883

Wolkengroep

Hilda Rozema
Nancy Oost

06 – 3891 2553
06 – 1064 2319

6A

Ellen Kuiper
Hannie Draaisma

06 – 2361 0787
06 – 2699 9776

Sterrengroep

Saskia Dussel
Bianca Veenstra

06 – 3334 9229
06 – 4634 3918

6B/7B

Marrit Wilken
Martine Bosch

06 – 3635 8626
06 – 3613 3843

3A

Suzanna van Hoek
Ramona Aalders

06 – 1508 0767
06 – 1483 8627

7A

Viola Aslander
Karin Delbrugge

06 – 8189 9395
06 – 2039 0093

8A

Daniëlle Vegter

06 – 1463 6140

8B

Helena Drenth
Marrit Wilken

06 – 1436 5392
06 – 3635 8626

3B/4B
4A

Yteke Noordhof
Selly Steensma

06 – 1134 4223
06 – 4340 7970

5A

Karin Wagenaar
Gretha Dijkstra

06 – 1814 4678
06 – 5594 7566

Fietscontrole
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. Daar is gelukkig volop gebruik van
gemaakt. Meer dan 150 fietsen zijn
nagekeken. Jammer genoeg konden de
technici 27 fietsen niet het predicaat OKÉ
geven. Aan deze fietsen mankeerde te
veel. Het aantal afkeuringen is wel
aanmerkelijk meer dan voorgaande jaren.
Ook zijn bij veel fietsen kleine reparatie
verricht om toch de oké-sticker te
kunnen plakken. Langs deze weg willen
Marten, Alex, Albert, Frans (allemaal
opa’s van leerlingen), Dré en Albertine
bedanken voor hun hulp. Dankzij hen
gaan veel leerlingen een stuk veiliger het
verkeer in tijdens de donkere dagen.
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Maandagochtend gingen we er op uit naar de vijver aan de Groevelaan. De kinderen gingen met schepnetjes
waterdiertjes vangen. Onder een vergrootglas de vangst bekijken en samen met een ouder op een kaart zoeken of je
hetzelfde diertje kon vinden. Het was een hele geslaagde ochtend. Op de terugweg naar school stonden er in een
grasveld prachtige rode paddenstoelen. We bedanken alle begeleidende ouders voor de prettige begeleiding.
Dinsdagmiddag 17 oktober is er seizoensluiting om 13.15 uur. De kinderen die meedoen hebben een briefje
meegekregen.
Liedje: Een spinnetje kwam gelopen, een spinnetje kwam gekropen. Het kroop hier, het kroop daar, waar maak ik
mijn webje klaar!.
We werken nog steeds over het thema van de Kinderboekenweek.
Het uitstapje "excursie waterdiertjes” is erg leuk verlopen! Met schepnetjes en vergrootglazen op stap. We hebben
allerlei diertjes bekeken zoals waterslakken, karper visjes, schaatsenrijders, etc. Alle ouders die hebben meegeholpen
vriendelijk bedankt voor de begeleiding.
Dinsdagmiddag 17 oktober vindt de seizoensluiting plaats in het speellokaal om 14.00 uur. De kinderen die meedoen
hebben een briefje meegekregen. Kunt u thuis samen met uw kind het opzegversje de heks van hokus pokus nog
even herhalen?
Aangeleerd liedje: Een spinnetje kwam gelopen, een spinnetje kwam gekropen. Het kroop hier, het kroop daar, waar
maak ik mijn webje klaar?
Het thema van de Kinderboekenweek is nog steeds aan de orde. We schrijven woordjes, maken heksjes en hebben
een bijzondere boom in de klas.
Het wordt mooi weer, dus...... lekker buiten genieten! Prettig weekeinde!
Erg leuk was de excursie waterdiertjes. De kinderen waren enthousiast, en wat een vangst! Rugzwemmers, slakken,
een kikkertje, salamander en heel veel visjes. Ouders en oma bedankt voor de begeleiding.
Het boekje ‘Nooit niet bang’ is bijna uit. Ook het leuke boek, Ik voel een voet, waarin de dieren op zoek gaan naar
iets wat ze horen, vonden de kinderen prachtig.
We werken ook over de herfst. Mooie paddenstoelen en herfstbomen hangen al in de klas.
Blok twee van rekenen hebben we vrijdag afgerond! De kinderen hebben fantastisch hun best gedaan!
Met taal hebben we de n, t en ee geleerd. De kinderen leren steeds meer woordjes. Wel thuis lekker blijven
oefenen met Zoem de Bij!
Donderdagochtend hadden we de excursie 'waterdiertjes'. De kinderen hebben in kleine groepjes onder begeleiding
van een ouder gezocht met visnetjes in de sloot. Ze waren erg enthousiast. Ouders bedankt voor jullie hulp!
Deze week waren de laatste kennismakingsgesprekken. Mochten er nog vragen zijn, de deur staat altijd open!
Fijn weekend.
De briefjes voor de eerste seizoensluiting zijn deze week mee naar huis gegaan.
Wij hebben deze week veel geknutseld. We hebben een skelet, een monster en een pompoen gemaakt!
Donderdagmiddag hadden wij een excursie 'Waterdiertjes'! De kinderen waren erg enthousiast en we hebben veel
gevangen. We hadden ruggenzwemmers, bloedzuigers, slakken en wormpjes. Moeders nogmaals bedankt voor de
begeleiding!
Groep 3 heeft deze week de letters v, n en t geleerd. Ook hebben zij het 2e blok van rekenen alweer afgerond.
Groep 4 heeft deze week een papier meegekregen met de woorden die wij dit hoofdstuk behandelen met taal. Het
is aan te raden om zo nu en dan te oefenen met deze woorden. Aan het einde van het hoofdstuk worden deze
woorden getoetst.
Willen de ouders van groep 3 hun e-mailadres doorgeven aan juf Nynke of juf Paula zodat de kinderen thuis aan de
slag kunnen met 'Zoem'. Fijn weekend!
Afgelopen maandagavond hadden we onze laatste kennismakingsgesprekken.
Woensdag zijn de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Gelukkig waren de meeste fietsen OKÉ
Bij rekenen leren we de getallen op de getallenlijn plaatsen, getallen van klein naar groot zetten en we oefenen
optellen tot 100 met sprongen en huppen. Met spelling beginnen we met de categorie staart woorden.
Goed weekend.
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Afgelopen dinsdag was de fietsencontrole, alles is weer gecheckt! Top!
In de methode rekenen komt dit blok de tafel van 6 en 9 al aan bod. Het gaat vrij snel! Dit betekent dat de tafel van
3 en 4 nu écht wel geautomatiseerd moet zijn. Dit is bij veel kinderen nog steeds niet het geval. Zoals het nu lijkt
kan dat voor problemen gaan zorgen bij de rest van het rekenwerk, bijvoorbeeld deelsommen. Daarnaast is de tafel
van 6 een verdubbeling van de tafel van 3. Nogmaals de vraag: graag thuis oefenen! Mondeling overhoren werkt het
beste. Daarna kan gecontroleerd worden d.m.v. een sommenblad, 80 sommen in 5min. is voldoende. Volgende week
checken we nog een laatste keer de tafel van 3 en 4. Daarna starten we met de tafel van 6.
Mocht u vragen hebben over hoe uw kind het doet of tips wat betreft het oefenen van tafels: komt gerust!
A.s. dinsdag hebben de kinderen van groep 5a de seizoensluiting. Ouders van kinderen die meedoen zijn via de mail
uitgenodigd.
Iedereen een heel fijn en warm zonnig weekend!
De fietsen zijn deze week gekeurd!!! Ze kunnen weer veilig het verkeer in.
We zijn nog steeds druk in de weer met de tafels. De tafels van 3 en 4 staan centraal. Volgende week is er op
woensdag weer een moment om de door de leerlingen zelf gestelde doelen te verbeteren. De tafels van 6 en 9 zijn
momenteel aan de orde in onze rekenmethode. Ook graag daar alvast mee oefenen!
Voor het maken van lampions hebben we oude kranten nodig (geen folders).
We wensen iedereen een fijn weekend.
De briefjes voor de eerste seizoensluiting zijn deze week mee naar huis gegaan.
Deze week hebben de kinderen een extra papier dat bij het woordpakket van thema 2 hoort, mee naar huis
gekregen. Oefen zowel de woordjes als de spellingsregels die erbij staan. Vooral het toepassen van de spellingsregel
is belangrijk om woorden correct te kunnen schrijven.
Bij rekenen hebben we het gehad over geldsommen, klokken en getallen positioneren op de getallenlijn. De kinderen
hebben een kopie van les 13 mee naar huis gekregen om thuis te oefenen. Per leerling staat er een rondje om de
sommen die zij nog goed moeten oefenen. Het papier hoeft niet terug, het is om te oefenen voor de toets die
volgende week wordt afgenomen.
Bij taal hebben we verder gewerkt met synoniemen en de kinderen hebben geleerd wat aanwijzende
voornaamwoorden zijn: 'Het woorden-> dit, dat. De woorden-> die, deze'.
Wij wensen iedereen een fijn weekend.
Afgelopen maandag waren onze laatste oudergesprekken. Wij hebben alle gesprekken als prettig en informatief
ervaren.
Dinsdag was de fietscontrole. Zeker in deze periode is het belangrijk dat je goed zichtbaar bent op de fiets.
Volgende week is de rekentoets van blok 2. Sommige kinderen hebben het gele boek van rekenen mee naar huis
gekregen, zij kunnen les 13 als oefentoets gaan oefenen.
De voorrondes voor het voorleeskampioenschap gaan binnenkort beginnen. Wie mee wil doen kan zich opgeven (of
heeft dit al gedaan). Uit de groepen 8a, 8b, 7a en 7b komt één kandidaat. Zij doen mee aan de schoolfinale op 23
november. Groep 6a en groep 6b zijn als publiek bij de finale aanwezig.
Wij wensen iedereen een prettig weekend.
Veel kinderen van groep 7a hebben hun fiets laten controleren door de "fietsentechnici". Gelukkig zat het wrak van
de maand er niet tussen!. Wel waren er een paar fietsen met kleine mankementen. Gelukkig konden/kunnen die
gemakkelijk worden verholpen.
Er wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan werkwoordspelling. Dit onderdeel van de taal blijkt voor veel
kinderen toch wel ingewikkeld te zijn. Met behulp van kleine "tussendicteetjes" gaan we proberen ons doel te
behalen: minstens 8 van de 10 woorden goed (80% dus).
Donderdag is de eerste kaart mee naar huis gegaan, dit om het proefwerk topografie te kunnen oefenen. Het
proefwerk staat gepland voor maandag 30 oktober.
Alle kinderen denken na over de vraag of ze willen meedoen als kandidaat voor het voorleeskampioenschap. Tijdens
een voorronde in ons lokaal, gaan we onze vertegenwoordiger (m/v) van onze groep kiezen. Als je niet mee wilt
doen met voorlezen, dan kun je jezelf aanmelden als jurylid. Onze kandidaat gaat het opnemen tegen collega's uit
groep 7b, 8a en 8b op 23 november.
Fijn weekend.
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De voorrondes voor het voorleeskampioenschap gaan binnenkort beginnen. Wie mee wil doen kan zich opgeven (of
heeft dit al gedaan). Uit de groep 8a, 8b, 7a en 7b komt één kandidaat. Zij doen mee aan de schoolfinale op 23
november. Groep 6a en groep 6b zijn als publiek bij de finale aanwezig.
De fietscontrole is geweest. Veel fietsen hebben een sticker gekregen, dus alles in orde. Maar er waren toch een
aantal fietsen afgekeurd. Vooral de verlichting deed het bij een aantal niet, of ontbrak zelfs! Tijdens de
verkeerslessen gaan we dit onderwerp weer bespreken.
De info-avond voor de ouders uit de groepen 8 is gepland op maandag 30 oktober. De avond begint (19.00 uur) met
een overzicht van de leerkrachten ten aanzien van de invulling voor dit schooljaar. Daarna zijn de collega's van de
Borgen aanwezig voor hun verhaal over het VO en De Borgen (tot ongeveer 21.00 uur). Iedereen is welkom. Na
afloop is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Maandag 30 oktober geschiedenistoets.
De voorrondes voor het voorleeskampioenschap gaan binnenkort beginnen. Wie mee wil doen kan zich opgeven (of
heeft dit al gedaan). Uit de groep 8a, 8b, 7a en 7b komt één kandidaat. Zij doen mee aan de schoolfinale op 23
november. Groep 6a en groep 6b zijn als publiek bij de finale aanwezig.
De fietscontrole is geweest. Veel fietsen hebben een sticker gekregen, dus alles in orde. Maar er waren toch een
aantal fietsen afgekeurd. Vooral de verlichting deed het bij een aantal niet, of ontbrak zelfs! Tijdens de
verkeerslessen gaan we dit onderwerp weer bespreken.
De info-avond voor de ouders uit de groepen 8 is gepland op maandag 30 oktober. De avond begint (19.00 uur) met
een overzicht van de leerkrachten ten aanzien van de invulling voor dit schooljaar. Daarna zijn de collega's van de
Borgen aanwezig voor hun verhaal over het VO en De Borgen (tot ong. 21.00 uur). Iedereen is welkom. Na afloop
is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Dinsdag is de eerste seizoensluiting. De ouders die hier voor zijn uitgenodigd, hebben hierover een email ontvangen.
Vrijdag 20 oktober topotoets. Maandag 30 oktober geschiedenistoets.

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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