Voor uw agenda
Van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober zijn alle kinderen vrij. Iedereen
een fijne herfstvakantie toegewenst. We zien de kinderen graag terug op
maandag 30 oktober.
maandag 30 oktober
Overleg TMO – 9.00 uur (Peter)
19.30 uur Informatieavond groep 8a en 8b en
aansluitend voorlichting Voortgezet Onderwijs

dinsdag 31 oktober
Luizencontrole
15.45 uur Middenbouwoverleg

woensdag 1 november
15.00 uur Voorlichting voor personeelsleden
m.b.t. de bestuursfussie.

donderdag 2 november
9.00 uur Directieoverleg
15.45 uur Teamvergadering

Klimwand deskundig
gereinigd
Vorige week werden we door de vader van Job uit
groep 5 blij verrast met een dieptereiniging van
onze klimwand. Dit werd door hem spontaan
aangeboden, nadat hij zijn zoon naar school bracht.
Langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank.
Je kunt na zo’n schoonmaakbeurt ook echt zien dat
kinderen gebruik maken van de klimwand. De
eerste afdrukken van de schoenen zijn nu goed
zichtbaar.

Luizencontrole
Dinsdag 31 oktober is er weer een luizencontrole. Daarom het verzoek het haar ‘los’ te dragen en geen gel te gebruiken.













Deze week hebben we samen met groep 1 rijmen geoefend. Heel eenvoudig: bijvoorbeeld zwaan/maan.
De seizoensluiting was heel geslaagd. Alle kinderen hebben heel goed hun best gedaan.
Groep 2 verfde monsters ondereen bed. Ze hebben ook geleerd hoe je kleuren kunt mengen bij de verftafel.
Na de herfstvakantie wordt het tijd voor de herfst en Sint-Maarten. Wij wensen iedereen een hele prettige
herfstvakantie!!!
Dinsdag 7 november en maandag 13 november oudergesprekken. U krijgt na de vakantie het rooster.
Dinsdag 7 november en maandag 13 november oudergesprekken. U krijgt na de vakantie het rooster.
Wat hebben de kinderen een leuke voorstelling gegeven. We zijn erg trots op ze. Een heks die de mensen van kleur
kan laten veranderen, een heks die griezelige vieze soepjes maakt – ze hebben goed hun best gedaan!
We kunnen weer een nieuw jongetje verwelkomen in onze groep. Hij heet Ciske van Wijk en hij heeft al een paar
keer proefgedraaid. Leuk dat je er bent, in de Wolkengroep hoor je erbij!
Denkt u aan de luizencontrole? De dinsdag na de vakantie vindt dat plaats.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.
Opzegversje: een web met een spin er middenin. Toen kwam een vliegje, dat vloog erin, HAP zei de spin!
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Herfstversje: Goeiemorgen, zei de spin. Ik heb vandaag zo'n zin zo'n zin om een webje te gaan weven. Nou, dat doe
ik dan maar even. Rond en rond en draaien maar, ziezo, mijn webje is klaar.
We hebben ook mooie spinnenwebben gemaakt.
Een fijne herfstvakantie gewenst.
Dinsdag 7 november en maandag 13 november oudergesprekken. U krijgt na de vakantie het rooster.
Deze week hebben we kern 2 afgerond. De kinderen hebben laten zien alle nieuwe letters te beheersen! De b
vinden de meeste nog wel een beetje lastig. Lekker lezen in de vakantie. De kinderen kunnen al beginnen met de
START boekjes in de bibliotheek. Veel leesplezier!
Met rekenen zijn we begonnen met blok 3. De kinderen hebben gewerkt met erbij en eraf!
Fijne vakantie!
Groep 3 heeft deze week de letters n, t, ee en b geleerd. Wij kennen al heel veel letters!
Groep 4 heeft deze week blok 2 van rekenen afgerond en met spelling zijn wij begonnen met de laatste twee
categorieën van dit thema, namelijk struik en worst. 3 medeklinkers vooraan en 3 medeklinkers achteraan.
Zouden jullie je telefoonnummer door willen geven aan juf Nynke of juf Paula zodat de groepsouders zo snel
mogelijk een groepsapp aan kunnen maken?
Groep 4 heeft vorige week een papier mee gekregen met woorden. Deze woorden worden binnenkort getoetst op
de taaltoets. Het is de bedoeling dat zij de betekenis van de woorden kennen. Het gaat er dus niet om dat ze weten
hoe ze het woord schrijven, maar vooral om wat het woord betekent. Je kunt dit gewoon overhoren, maar ook
door middel van spelletjes is het mogelijk. http://www.123lesidee.nl/files/woordenschat%20oefeningen.pdf op deze
website staan een heleboel manieren om de woordenschat woorden te oefenen. Sommige oefeningen zijn niet
helemaal duidelijk, maar een heleboel zijn direct te gebruiken. Succes!
Groep 4 heeft deze week een nieuw papier meegekregen. Dit is het woordpakket voor de spellingtoets. Het gaat dit
blok om de categorieën: slak, hert, staart, wolf, struik en worst. Wat deze regels inhouden staat per categorie
beschreven. Daarnaast staan woorden die bij deze regel horen. Het is belangrijk dat de kinderen vooral de regel
begrijpen. Het zou kunnen dat zij een woord krijgen op het dictee die niet op de lijst staat, maar die wel bij een
bepaalde regel hoort. Het is dus belangrijk dat zij vooral de regel snappen en kunnen toepassen. Daarnaast is het aan
te raden om de woorden vooral te laten schrijven. Hiermee toets je of ze de woorden goed kunnen schrijven en
kun je direct zien wat ze nog lastig vinden. Bedenk hierbij ook woorden die niet op de lijst staan, maar die wel bij de
regel horen. Ook is het aan te raden om een woord in een zin aan te bieden en hen de hele zin op te laten schrijven.
Zo leren zij ook woorden schrijven die we niet behandelen in de klas. Er worden namelijk ook zinnen getoetst op
het dictee. De datum van het dictee volgt later in de nieuwsbrief. Succes!
Groep 3 heeft deze week een leesblad mee gekregen. Blijf ook in de vakantie goed oefenen met lezen. Wij zien vaak
dat kinderen na de vakantie een week nodig hebben om weer te wennen aan het lezen. Door ook in de vakantie te
blijven lezen, kunnen we dit voorkomen. Succes!
Fijne vakantie!
De maandag na de vakantie krijgen de kinderen het woordpakket voor spelling mee. Het gaat dit blok om de
categorieën: slak, hert, staart, wolf, struik en worst. Wat deze regels inhouden staat per categorie beschreven.
Daarnaast staan woorden die bij deze regel horen. Het is belangrijk dat de kinderen vooral de regel begrijpen. Het
zou kunnen dat zij een woord krijgen op het dictee die niet op de lijst staat, maar die wel bij een bepaalde regel
hoort. Het is dus belangrijk dat zij vooral de regel begrijpen en kunnen toepassen. Daarnaast is het aan te raden om
de woorden vooral te laten schrijven. Hiermee toets je of ze de woorden goed kunnen schrijven en kun je direct
zien wat ze nog lastig vinden. Bedenk hierbij ook woorden die niet op de lijst staan, maar die wel bij de regel horen.
Ook is het aan te raden om een woord in een zin aan te bieden en hen de hele zin op te laten schrijven. Zo leren zij
ook woorden schrijven die we niet behandelen in de klas. Er worden namelijk ook zinnen getoetst op het dictee. De
datum van het dictee volgt later in de nieuwsbrief.
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!



In de rekenmethode staat momenteel het digitaal klokkijken centraal. Opmerkelijk was dat veel kinderen nog niet
analoog kunnen klokkijken, een voorwaarde voor het digitaal klokkijken. Veel kinderen hebben een werkboekje mee
naar huis gekregen, graag samen met uw kind hiermee aan de slag gaan. De inleverdatum staat op het boekje
vermeld.
Vervolg groep 5a op de volgende pagina.
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!!Na de vakantie is het laatste moment dat de tafel van 3 en 4 wordt getoetst. Er zijn kinderen die die tafels nog
steeds niet geautomatiseerd hebben. Dit gaat problemen opleveren voor de rest van de stof van rekenen wat in
groep 5 (en hogere groepen) aangeboden wordt. Na de vakantie starten we met het toetsen van de tafels 6 en 9.
Deze tafels moeten dan ook geautomatiseerd zijn. Graag goed oefenen in de vakantie!!
Donderdag 2 november is de toets van geschiedenis. De samenvatting hiervan is vrijdag meegegeven. In deze
samenvatting staat informatie waarnaar gevraagd wordt in de toets.
De oudste kinderen hebben een roze brief meegekregen, graag z.s.m. inleveren.
We zijn gestart met het maken van onze lampionnen! Ze worden prachtig en uniek! Om trots op te zijn!
Vandaag nemen we afscheid van Esmée. We zullen je missen maar wensen je heel veel succes en plezier in groep 4!
Iedereen een hele fijne vakantie, tot maandag 30 oktober!
In onze rekenmethode wordt momenteel gewerkt aan het klokkijken. Bij een toetsje kwam aan het licht dat veel
kinderen nog veel moeite hebben met het analoog en (vooral) het digitaal klokkijken. Omdat het oefenen een
kwestie van de lange adem is willen we graag dat er thuis regelmatig geoefend wordt. De kinderen die nog moeite
hebben met het klokkijken hebben vrijdag (20 okt.) een werkboekje meegekregen om in te werken. Elke dag een
bladzijde en dan graag weer inleveren op 17 november.
Ook zijn we druk in de weer met de tafels. Graag regelmatig even de tafels van 3,4 6 en 9 oefenen. Na de vakantie
gaan we weer elke week even kijken hoe de stand van zaken is!
We zijn begonnen met het maken van de lampionnen. Het beloven mooie lampionnen te worden, die gegarandeerd
veel lekkers zullen opbrengen.
Maandag 6 november is de eerste toets voor geschiedenis. De samenvatting is meegegeven. In de samenvatting staat
informatie waarnaar in de toets gevraagd wordt.
Denken jullie nog even om het inleveren van de roze brief?
We wensen iedereen een fijne vakantie!
Reken toets blok 2 en de begrijpend lees toets blok 1 zijn afgenomen.
Bij taal hebben we het verschil tussen 'letterlijk en figuurlijk' geleerd. Ook hebben we geleerd wat fictieve verhalen
zijn.
Bij spelling hebben we het gehad over woorden die je schrijft met 'i', maar je hoort een 'ie'-> dirigent. Ook hebben
we geleerd dat je bij een werkwoord in de tijd van een ander 'hij of zij' stam + t erachter komt -> ik loop, hij loopt.
Bij rekenen zijn we begonnen met het onder elkaar uitrekenen van keersommen. De kinderen hebben een oefenblad
mee naar huis gekregen. Dit blad hoeft niet mee terug naar school, maar probeert u thuis een aantal sommen samen
te oefenen met uw kind.
Bij begrijpend lezen hebben we geleerd hoe je trefwoorden in het register op kunt zoeken.
Het controle dictee van thema 2 wordt op donderdag 9 november afgenomen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Met rekenen zijn we aan de slag met onder elkaar aftrekken. We leren daarbij dat je moet 'lenen bij de buren'. Veel
oefenen is belangrijk bij deze sommen. Misschien een tip voor op een regenachtige dag in de herfstvakantie?
Het controle dictee voor woordpakket 2 zal zijn op donderdag 9 november. De woordpakketten zijn al mee naar
huis.
De tafels worden druk geoefend. Onze staafgrafiek achter in de klas 'groeit'. Daar zijn we trots op. Iedereen gewoon
doorgaan. Vooral het tempo moet nog wat omhoog.
We zijn ook bezig met beide groepen om met rekenen onder elkaar te vermenigvuldigen. De verkorte manier. Ook
hier mag mee geoefend worden.
Na de vakantie starten we met het voorleeskampioenschap. Er zijn 5 kandidaten. Mare, Elisa, Jort, Romy en Job.
Succes met de voorbereidingen. Iedereen weet zijn/haar datum en heeft een instructieblad mee naar huis genomen.
Denkt u nog even aan de roze briefjes. Toestemmingsformulier voor foto's.
We wensen u een fijne vakantie!



We hebben in de afgelopen week allerlei nieuwe dingen geleerd en geoefend: rekenen met kommagetallen, spelling
van voltooide deelwoorden, breuken en berekenen van het gemiddelde, klimaten en de kaart van Europa,
werkwoordspelling en –tie woorden, alfabetische volgorde van namen, tropisch regenwoud en hout... en nog veel
meer. Leren studeren gaat steeds beter.
 Maandag 30 oktober wordt het eerste topografieproefwerk afgenomen.
Vervolg groep 7a op volgende pagina.
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Maandagmiddag (ook 30 oktober) Gaan we op excursie naar het Joodse schooltje. Zijn er ouders beschikbaar om
mee te gaan als begeleider?
Inmiddels hebben zich vijf kandidaten gemeld die meedingen naar de titel voorleeskampioen van onze groep. Met
behulp van tips en trucs van juf wordt er nu geoefend. Op maandag 13 november gaan zij voorlezen in ons lokaal en
zal de jury van groep 7a bepalen wie ons vertegenwoordigt op 23 november. Dan is de schoolwedstrijd met
kandidaten van de groepen 7 en 8.
We wensen iedereen een herfstige vakantie.
De informatieavond 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.
De taal- en spellingtoets zijn eindelijk ingevoerd. We hebben als collega's nog even gekeken naar de beoordeling en
hoe die moet worden genoteerd. Ook is er alweer een rekentoets geweest. Met cijferend rekenen: het
vermenigvuldigen en delen met breuken, het vermenigvuldigen van grote getallen.
Op vrijdag 10 november is er een toets aardrijkskunde over hoofdstuk 1. Dit is best moeilijke leerstof, dus bereid je
goed voor! De leerstof is meegegeven.
Maandag 30 oktober is er een geschiedenistoets.
Op 8 november is het dictee van woordpakket 2. De woorden zijn maandag meegegeven.
Van zaterdag 28 op zondag 29 oktober gaat de klok een uur achteruit!!!!!
Een fijne herfstvakantie gewenst.
De informatieavond 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.
Wat waren de optredens op de seizoensluiting leuk! Imad, Duncan, Adjmal, Jort B. en Pien hebben het heel erg goed
gedaan!
Fijn dat iedereen de toestemmingsformulieren zo vlot weer heeft meegegeven naar school. Bedankt daarvoor!
Maandag 30 oktober is er een geschiedenistoets.
Op 8 november is het dictee van woordpakket 2. De woorden zijn maandag meegegeven.
Het is mogelijk om thuis in te loggen in Snappet. Op die manier kunnen onderwerpen die nog extra aandacht nodig
hebben thuis worden geoefend. Wanneer uw kind hier behoefte aan heeft, mag dit worden doorgegeven aan
meester Werner.
Fijne vakantie!

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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