Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand januari/februari:
Maandagmiddag
29 januari
groep 4A
Dinsdagmiddag
30 januari
groep 3A
Donderdagmiddag
1 februari
groep 3B/4B
Maandagmiddag
12 februari
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
13 februari
Wolkengroep
Woensdag
14 Februari
groep 1 t/m 8 i.v.m. staking PO
Donderdagmiddag
15 februari
Sterrengroep
Vrijdag
23 februari
groep 1 t/m 8

maandag 29 januari
Margemiddag groep 4
MR-vergadering – 19.30 uur

dinsdag 30 januari
9.00 uur Directie overleg
Margemiddag groep 3A

woensdag 31 januari
Aanmeldingen leerlingen
13.00-16.00 Cursus team
Vorige week hebben ouders van kinderen, die volgend schooljaar 4 worden,
een boekje ontvangen van Leerplichtbureau Blok. In dit boekje staan alle
donderdag 1 februari
basisscholen uit onze omgeving
Margemiddag groep 3B/4B
vermeld. Ouders worden verzocht
hun voorkeur voor een school voor
15 maart kenbaar te maken. Dit geldt voor de kinderen die geboren zijn tussen 1
oktober 2014 en 1 oktober 2015. Wanneer u reeds voor onze school hebt
gekozen, kunt u dat kenbaar maken bij de administratie of de directie. U ontvangt
dan de benodigde formulieren. Dit geldt voor de ouders waarvan al een kind bij ons
school zit.
Op dinsdag 20 februari is onze Open Dag. U bent van harte welkom van 14.30 tot
16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden

Krentenbaard
In groep 3B/4B is Krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een regelmatig voorkomende, besmettelijke huidinfectie die
wordt veroorzaakt door een bacterie. De infectie komt merendeels voor bij jonge kinderen en resulteert in bultjes en
blaasjes, voornamelijk in het gezicht. Krentenbaard is niet meer besmettelijk als de blaasjes droog zijn. Op dat moment mag
een kind ook gewoon weer naar school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoor
den_krentenbaard
Staking 14 februari
Donderdag jl. hebben alle ouders via ons administratiesysteem ParnasSys bericht ontvangen over de staking van woensdag 14
februari a.s. De school is die dag gesloten.
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
De data voor de 10-minutengesprekken heeft een wijziging ondergaan. De gesprekken zullen nu op 13 en 15 februari
plaatsvinden. Sommige groepen hebben een extra datum hiervoor ingepland. U krijgt binnenkort de uitnodiging voor de
gesprekken.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Meloen

Appel
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Juf Harma heeft donderdagmiddag het prentenboek "Ssst! De tijger slaapt." voorgelezen. We bedanken Harma
hartelijk hiervoor. Als verrassing kregen we het boek cadeau voor onze klas!!!! Super. Volgende week gaan we
over het boek werken.
Jayden zit sinds kort in onze groep. Welkom! We vinden het fijn dat je er bent.

Juf Riek heeft donderdagmiddag het prentenboek "de mooiste vis van de zee" voorgelezen. De kinderen hebben
goed geluisterd en kregen na afloop een mooie halsveter met een glimmend "schubje" van de vis. Ook de moeder
van Roel was aanwezig en heeft geholpen met het serveren van de thee en het versieren van een eierkoek tot een
echt gebakje. Alles was leuk aangekleed, het leek wel alsof we in een echt restaurant zaten! Bedankt juf Riek en de
moeder van Roel voor de gezellige middag!
We heten Ralf van harte welkom in onze klas. Onze missie is: samen spelen, samen delen, dat maakt blij , in de
wolkengroep hoor je erbij! De oudere kinderen helpen de nieuwkomers hun weg te vinden in de klas.
Aangeleerd opzegversje (i.v.m. de high-tea) 4 meisjes op een rijtje, speelden eens theepartijtje, het eerste meisje
Liesje, dat had een mooi serviesje, het tweede meisje Daatje, dat had een chocolaatje , het derde meisje Loekje, dat
had een lekker koekje, maar het vierde meisje kleine Puk, dat gooide zomaar een kopje stuk!

De oma van Ivan heeft donderdagmiddag het leuke boek ‘Hé, wie zit er op de wc’ voorgelezen. Daarna gezellig een
kopje thee gedronken met elkaar en nog iets lekkers erbij. Oma bedankt en de moeders van Wesley, Rens en
Geneva bedankt voor jullie hulp.
We zijn bezig met rekenbegrippen, meer/ minder, evenveel, zwaar/ licht, groot/ klein en de cijfers.
Thema boek: Het cijferwinkeltje van oma Brom.
Welkom bij ons in de groep, Wout Medendorp.

Met taal zijn we begonnen in kern 7. We oefenen extra met de twee-tekenklanken zoals de eu, ui, oe, ij, au, ou, ie
en ei.
Zoals jullie hebben kunnen zien op de foto's hebben de kinderen donderdagmiddag enorm genoten van een heerlijke
high-tea. Juf Paula heeft een verhaal voorgelezen over meester Jaap. De kinderen waren volgens de juf erg goed aan
het luisteren. Het was muisstil. Dankjewel juf Paula.
Dinsdag 30 januari hebben de kinderen van groep 3a een margemiddag.
Het rooster van de 10-minutengesprekken zijn doorgegeven via de app. Mocht u niet kunnen die dag/tijd graag
onderling ruilen buiten de groepsapp om en noteren op de lijst die hangt aan de deur van het lokaal.
Heel fijn weekend!

Groep 4: Vanaf maandag zullen we de tafel van 2 overhoren. Omdat we dit individueel doen zal niet iedereen
maandag aan de beurt komen, maar wel volgende week.
Groep 3 heeft deze week de laatste letters geleerd! Vanaf nu zullen we de geleerde letters extra oefenen en komen
binnenkort ook bepaalde klanken aan bod (ng, sch, etc.). Blijf ook thuis goed oefenen met lezen!
Wij hebben donderdag een heel gezellige high tea gehad. Meester Jeroen uit groep 8 kwam bij ons voorlezen, erg
leuk! En hij heeft een mooi verhaal voorgelezen over meester Jaap.
Het rooster voor de tien minuten gesprekken zijn mee gegeven. Mocht u niet kunnen op deze dag/tijd graag
onderling ruilen en doorgeven aan de juf.
Donderdagmiddag 1 februari hebben we een margemiddag.
Fijn weekend!

De voorlees high tea op donderdagmiddag was heel gezellig. We hebben thee gedronken en een lekker 'gebakje'
gegeten. Juf Odette kwam voorlezen.
Maandag beginnen we met het overhoren van de tafel van 2. Nog even goed oefenen dus.
Het papier met de 10 minuten gesprekken is vandaag meegegeven.
Maandagmiddag hebben de kinderen een margemiddag
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Donderdag was de high-tea. Juf Joke kwam een verhaal uit WOII voorlezen. Dit maakte diepe indruk op de
kinderen. Fantastisch! Daarna hebben we gezellig een kopje thee gedronken met wat lekkers.
Er zijn al een aantal kinderen die een spreekbeurt hebben gehouden. Dit doen ze erg goed! Zo weten de kinderen
nu al een stuk meer over wilde dieren en over hamsters.
Het maken van de keersommen gaat al erg goed. Het maken van minsommen is soms nog wat lastig. Dit mag verder
geoefend worden.
De briefjes voor de 10-minuten gesprekken zijn meegegeven. Ruilingen doorgeven bij Juf Elske of juf Vera.
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe!
De high-tea was zeer gezellig. Meester Dorian heeft prachtig voorgelezen. De kinderen hingen aan zijn lippen. De
traktaties die door de oudervereniging waren klaargezet vielen goed in de smaak.
De afgelopen week zijn we druk inde weer geweest met cito-begrijpend lezen. Volgende week gaan we verder met
spelling en rekenen.
De uitnodiging voor de 10-minutengesprekken zijn aan de kinderen meegegeven. Ze vinden plaats op 13 en 15
februari.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
Afgelopen maandag is groep 6A naar de bibliotheek geweest om te leren programmeren. Wat was het leerzaam en
gezellig.
Afgelopen week hebben we CITO begrijpend lezen gemaakt. Volgende week beginnen we met CITO rekenen.
Donderdag 01-02 wordt het controle dictee van thema 4 afgenomen. Nog even goed leren, vooral de
spellingsregels!
Volgende week woensdag maken we ook de topo-toets van Aardrijkskunde.
Afgelopen donderdag hebben we een voorlees high tea gehad in de klas. Juf Willemien heeft in onze klas, een aantal
hoofdstukken, uit het boek 'De heksen' van Roald Dahl voorgelezen. Daarna was het tijd voor de high tea en de
verwerkingsopdracht. De kinderen hebben het verhaal afgemaakt/tekening gemaakt->''Hoe ziet een heks er uit?''.
We zijn bij rekenen begonnen met het afronden op duizendtallen.
Bij spelling hebben we voornamelijk gewerkt aan de flitslessen.
De 10-minutengesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag en donderdagmiddag (13 en15 februari). Het rooster is
meegegeven aan uw kind.
Wij wensen iedereen een fijn weekend!
Afgelopen maandag zijn we naar de bibliotheek geweest om te leren programmeren. Wat was het leerzaam en
gezellig.
Afgelopen donderdag hebben we een voorlees high tea gehad in de klas. Juf Ilona heeft in onze klas, een aantal
hoofdstukken, uit het boek 'De heksen' van Roald Dahl voorgelezen. Daarna was het tijd voor de high tea en de
verwerkingsopdracht. De kinderen hebben het verhaal afgemaakt/tekening gemaakt->''Hoe ziet een heks er uit?''.
Cito-Rekenen is nu klaar. Volgende week doen we Cito Begrijpend lezen.
Volgende week woensdag maken we ook de toets van Aardrijkskunde. De samenvatting/begrippenlijst is al mee naar
huis. Op donderdag maken we het dictee van blok 4. Succes met leren.
Voor in uw agenda: de 10-minutengesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag en donderdagmiddag (13 en 15
februari). Ook op maandag 19 februari hebben we gesprekken ingepland op de avond. Het rooster is meegegeven
aan uw kind. Mocht u niet kunnen op deze dag/tijd graag onderling ruilen en doorgeven aan de juf.
Iedereen een fijn weekend!
De maand januari is voor alle kinderen van alle groepen Cito-toetsen-maand. In de afgelopen week hebben we
gewerkt aan de spellingtoets en aan de toets voor begrijpend lezen. Elke dag een stukje. De concentratie is groot en
de inzet prima. Tussendoor oefenen we natuurlijk ook nog met verschillende onderdelen van tekstverklaring en
woordenschat. Maandag is het laatste deel van begrijpend lezen aan de beurt , daarna beginnen we met rekenen.
De voorlees-high-tea was erg gezellig. Remi, de dochter van juf Greet, heeft een paar fabels en sprookjes
uit Madagaskar voorgelezen en ze heeft verteld over de baobab-bomen die groeien in Madagaskar. De verhalen over
waarom de kameleon , de spin en het nijlpaard zo uitzien als wij ze kennen, waren
grappig en verrassend.
Vrijdag gaan de roosters voor de 10-minutengesprekken mee naar huis. (13- en 15 februari).
En: Niet vergeten het woordpakket van dictee 4 nog even goed te oefenen. Donderdag 1 februari is de overhoring.
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We zijn driftig aan het werk met de Cito-toetsen. De toetsen worden uitgesmeerd over meerdere dagen, zodat de
leerlingen goed hun concentratie kunnen verdelen. Vooral bij begrijpend lezen, met veel tekst, kan het een voordeel
zijn. Volgende week is er weer tijd voor extra lessen. Op de dinsdag en donderdag om 15.15 tot 15.30 uur is er
inloop, we gaan het rekenen bespreken (graag wel eerst opgeven bij meester).
De Open Dagen van de Borgen zijn goed bezocht door onze leerlingen. Volgende week zullen er in de regio nog
een aantal Open Dagen zijn. Op maandag 12 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. In die week
(met uitzondering van woensdag 14 februari) zullen dan ook de ADVIESGESPREKKEN voor het niveau plaatsvinden.
De uitnodiging volgt volgende week. De ouders hoeven geen aanmeldingsformulieren bij de Borgen aan te vragen.
Die krijgen de leerlingen van ons mee naar huis.
Fijn weekend allen.
We zijn hard aan het werk met de Cito-toetsen. De toetsen worden uitgesmeerd over meerdere dagen, zodat de
leerlingen goed hun concentratie kunnen verdelen. Vooral bij begrijpend lezen, met veel tekst, kan dit een voordeel
zijn.
Volgende week is er weer tijd voor extra lessen. Op de maandag en dinsdag van 15.15 tot 15.30 uur is er inloop, we
gaan het rekenen bespreken (graag wel eerst opgeven bij meester).
Op maandag 12 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Op maandag 12 en maandag 19 februari
vinden de adviesgesprekken plaats. De definitieve indeling ontvangt u binnenkort. De ouders hoeven geen
aanmeldingsformulieren bij de Borgen aan te vragen. Die krijgen de leerlingen van ons mee naar huis.
De Pake van Pien (Hendrik Huisman, ook wel Henk genoemd) heeft prachtig verteld over de tweede wereldoorlog.
Ook onze WO2-kenner (Thijs) raakte weer helemaal enthousiast.
Na het vertellen van de verhalen hebben we heerlijk genoten van de High-Tea. Foto's staan z.s.m. op onze site!
Voor in de agenda: 2 februari toets Aardrijkskunde.
Komende dinsdag 30 januari is het dictee van woordpakket 4.
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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