Raar-met-je-haar-dag
Vrijdag 14 oktober is het raar-met-je-haar-dag bij ons op school. Dat betekent
dat jij je haar helemaal mag dragen zoals jij dat wilt! Ook de meesters en juffen
doen mee uiteraard. Het is een gewone schooldag, maar wel met een extra
leuk tintje. Het duurt nog even, dus je hebt nog even de tijd om er na te denken
hoe jij raar-met-je-haar op school komt. Dat wordt gegarandeerd leuk!

maandag 26 september
Vergadering MR – 19.30 uur
Informatieavond gr. 5B/6B – 19.30 uur

dinsdag 27 september
Informatieavond gr. 3A – 19.30 uur

woensdag 28 september
Kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 7
Onderbouwoverleg – 12.15 uur

donderdag 29 september
Informatieavond gr. 3A – 19.30 uur

Nieuwsbrief kinderaanbod najaar 2016
vrijdag 30 september
Leerlingenraad – 12.00 uur
Dit najaar organiseren we vanuit Stichting SPiNN ook in en om het gebouw Agora aan
het Rodenburgplein verschillende activiteiten voor basisschoolkinderen.
Afdeling welzijn van St.SPiNN werkt samen met andere instanties zoals de drie
locaties van de kinderopvang SKSG, IVN-Nietap, IVN-Nietap, boerderij Oosterheerd, Podium Nienoord en de Rodenburghal.
Podium Plezier: Agora kinder disco’s: Om de maand op de 1e zaterdagmiddag is er een swingende kinderdisco van 14.00 tot
17.00 uur. De eerste valt op zaterdag 1 oktober met het thema “GLITTER” DJ Nick van Putten zorgt voor de muziek en
discospelletjes (andere data: 5 november en 3 december). Entree: € 2,00 p.p. Ook op donderdagmiddag 20 oktober in de
herfstvakantie van 14.00 tot 16.00 uur draait DJ Nick muziek voor jong en oud. Entree: € 2,00 p.p.
Herfstkidsweek: Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober, in de herfstvakantie zijn er allerlei kinderactiviteiten van 2 tot 4 uur in en om
het Rodenburgplein: Maandag 17 oktober een filmmiddag in Agora (gratis entree).
Het “luchtkussenparadijs” is in de Rodenburghal van 10 tot 17 uur op dinsdag t/m donderdag. Entree is € 5,00.
Donderdagmiddag 20 oktober van 2 tot 4 uur organiseren wij een kinderdisco in Agora (€ 2,00 entree) en vrijdagmiddag 21 oktober
van 2 tot 4 uur een natuurmiddag (gratis entree).
Natuurmiddagen: Elke 1e woensdag van de maand (5 oktober, 2
november en 7 december) is er een natuurmiddag in samenwerking met
het IVN van 14.00 tot 16.00 uur. We gaan speuren, ontdekken, kokkerellen
en proeven (gratis entree).
Kijk op de facebookpagina van Agora en speelweek Leek
Oktobermaand Kindermaand in Groningen
Ga op ontdekkingstocht langs musea, theaters, borgen, molens en andere culturele instellingen.
Iedere zaterdag en zondag in oktober 2016 is er iets te doen. Er zijn gratis kinderactiviteiten
bij culturele instellingen: workshops, dans, muziek, theater, knutselen en speurtochten voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Op de website www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl kun je zien wie er
allemaal meedoen.
Oproep voor de crea-middagen:
Voor het komende crea-circuit wil ik met de kinderen windlichten maken. Daarvoor
hebben we glazen potjes nodig. Zouden jullie vanaf nu jampotten, appelmoespotten, en
andere ruime glazen potten voor ons willen sparen. Graag SCHOON inleveren bij
groep 7b. Ook oude knopen (knoopjes), dikke wol, en ander klein kosteloos materiaal
is van harte welkom. juf Willemien. We hebben er heel veel nodig, dus sparen maar!
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Alle ouders die op de voorlichtingsavond aanwezig waren bedanken we hartelijk voor hun komst. Rupsje Nooit genoeg
verandert in een cocon. Met toiletpapier is laten zien hoe een cocon gemaakt wordt. Wouter was zgn. een rups die in
een cocon veranderde. En er uit sprong als vlinder die naar de zon vloog. De andere kinderen zongen het bijbehorende
liedje.
Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Wij zouden het leuk vinden als er een grootvader en een
grootmoeder op bezoek komen. Met het kleinkind vertellen wat ze samen zoal doen. Waar speelden de grootouders
als kind mee; iets meenemen van vroeger. Verschil tussen vroeger en nu. De ochtend begint dan om 8.30 met dit
gesprek en afhankelijk van wat er wordt verteld duurt het ongeveer een half uur.
Welke grootouders mogen wij ontvangen?
De kinderen die dat willen krijgen om de beurt (met tussenpozen) het vertelkistje me.
De moeders van Teun en Sophie Rozema zijn de contact ouders aan de wolkengroep.
Bedankt voor jullie spontane aanmelding.
Volgende week gaan we over appels werken. We gaan appelmoes maken met de klas.
De appels krijgen we van Elize. Die hebben een appelboom in de tuin.
Boekjes, maar ook producten waar appels in zijn verwerkt mag je meenemen. (appelsap, appelstroop, appelboor enz.).
De informatie avond is gezellig en goed verlopen.
Het is nu hopen wij duidelijker voor veel ouders wat hun kinderen de hele dag door leren in de kleuterklas.
Bedankt voor uw komst!
Iedere maandag en dinsdag komt er een pabostudente lesgeven. Ze is een derdejaarsstudent en ze heet juf Elvira.

Voorlichtingsavond. Ouders bedankt voor jullie komst en interesse.
De nieuwe groepsouders zijn Susanne van Hoek, de moeder van Marlou (06-15080767) en Saskia Pariama
(06-33349229) de moeder van Geneva. U kunt zich weer aanmelden voor de groepsapp.
We werken over de vormen en zijn bezig met de cijfers.
Tip voor thuis oefenen: cijfer 1 met symbool van een zon, cijfer 2 met een poppetje (2 ogen, 2 oren, 2 voeten) en cijfer 3
met een stoplicht (3 lampjes)
Liedje: Zwemmen, zwemmen, spetter de spat,
ooh wat is het leuk in het bad.
Druppeltjes hier en druppeltjes daar.
Op mijn neus en op mijn haar.
Graag gymschoenen meenemen.
In dit korte weekje hebben we de letters aa, r en e geleerd. Het gaat al steeds beter met het lezen van woorden. Zelfs
de eerste zinnen worden al gelezen. Ook merken wij heel duidelijk dat kinderen thuis aan het oefenen zijn. Helemaal
TOP!! Ga zo door, want hoe meer we oefenen, hoe sneller we de woorden en zinnen kunnen lezen.
TIP: In de bibliotheek zijn allemaal boekjes te vinden voor startende lezers.
Met rekenen hebben de kinderen geleerd vooruit en achteruit te tellen van 0 t/m 12 en kunnen we hoeveelheden
koppelen aan de juiste cijfers.
We hebben gehad over het verschil van plagen en pesten. Bij plagen kan de ander er om lachen, terwijl bij pesten de
ander dit niet leuk vindt. Ook kan het zo zijn dat teveel plagen over kan gaan op pesten. Praat hierover met u kind.
Vanaf woensdagmiddag staan de kennismakingsgesprekken gepland. Als het goed is heeft iedereen een brief gekregen.
Mocht dit niet het geval zijn, dan heb ik aan de deur in het lokaal de lijst hangen. Ouders die onderling gewisseld hebben
kunnen dit hierop aangeven.
Volgende week dinsdag 27 september informatieavond. Wij hopen u allen te zien. Fijn weekend!
We hebben deze week weer een aantal letters geleerd, namelijk de aa, p, r en e. We kunnen nu al best veel woorden
lezen. Knap hoor!
Deze week was het de week tegen pesten. Wij hebben een filmpje gekeken van ‘Huisje boompje beestje’ over pesten en
plagen. We hebben geleerd wat het verschil is tussen plagen en pesten. Ook hebben we geleerd wat het effect is van
pesten, namelijk dat je er erg verdrietig van kunt worden. Waar we wel blij van werden was het geven van
complimenten! Iedereen heeft veel complimenten gekregen en gegeven.
Donderdag 29 september is de informatieavond van groep 3b om 19.30. U kunt zich nog aanmelden met het
aanmeldingsstrookje.
De kinderen hebben deze week een formulier mee naar huis gekregen met een overzicht van de 10 minuten gesprekken.
Mocht u hebben geruild met een andere ouder wilt u dat dan doorgeven aan de juf?
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De kinderen hebben deze week hard gewerkt. We hebben blok 1 van rekenen af en beginnen volgende week met blok 2
Deze week was de week tegen het pesten. We hebben er in de klas over gepraat. De kinderen vonden het ook heel
gemeen als er gepest werd. Samen hebben we regels bedacht hoe we in de klas met elkaar omgaan.
Denkt u ook nog even aan het oefenen met de dictee woorden, Het dictee is dinsdag.
Woensdag 28 september is de eerste ronde kennismakingsgesprekken en maandag 3 oktober de tweede. De kinderen
hebben een brief meegekregen met daarop het tijdschema. We wensen iedereen een fijn weekend.
A.s. woensdag 28 sept. is de eerste dag van de 10-min.gesprekken. Volgende week maandag 3 okt. de tweede dag. Mocht
u willen ruilen met een andere ouder wilt u dat dan doorgeven aan juf Elske?
Deze week stond in het thema van pesten, of eigenlijk: niet pesten. We hebben besproken dat iedereen gelijk is maar
ook verschillend. Wat we heel belangrijk vinden is dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. We zijn overal ergens goed in of
minder goed, en dat is prima! In de klassenregels hebben we met z’n allen besproken dat we willen dat iedereen aardig
voor elkaar is en dan we goed voor elkaar zorgen.
Voor taal en rekenen hebben we onze eerste toetsen alweer gehad! Wat vliegt de tijd! Rekenen was wat we in groep 3
ook altijd al deden, natuurlijk wordt het wel steeds moeilijker. In blok 2 van rekenen zijn we gestart met ronde getallen
die samen 100 zijn. Die lijken natuurlijk heel erg op de verliefde harten die we in groep 3 hebben geleerd.
Bij de taaltoets stond ‘kijk op taal’ en ‘woordenschat’ centraal. Het was een lange toets, wel 4 bladzijden! Iedereen heeft
supergoed zijn best gedaan en de concentratie was optimaal! Hele dikke duim van juf!
Er is tot nu toe één ouder die zich opgegeven heeft om op een 5 aantal middagen rond kerst en sinterklaas te helpen in
de klas. (op de informatie avond besproken)
Het is de bedoeling dat we kleine groepjes maken van beiden groepen 4. U gaat dan met 1 groepje iets creatiefs doen,
bijvoorbeeld iets koken of bakken. Het mag ook dat u met een andere ouder deze 5 middagen afwisselt. We zouden het
heel erg leuk vinden om dit door te kunnen zetten! Opgeven mag bij de juffen en meester van groep 4.
Er zijn tot nu toe nog niet voldoende leesouders om het lezen op woensdagochtend en vrijdagochtend op te starten.
Voor alle duidelijkheid, het gaat om lezen met kinderen die leesmoeilijkheden hebben en deze hulp heel hard nodig
hebben. U kunt zich uiteraard nog opgeven! Graag!
Opa’s en Oma’s opgelet! Woensdag 5 oktober beginnen we de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: ‘Opa & Oma,
voor altijd jong!’ Op deze woensdag zouden we het heel leuk vinden om opa’s of oma’s van twee verschillende kinderen
uit te nodigen in onze klas. Dat mag heel even, dat mag een hele ochtend, wat u maar leuk lijkt! Er wordt dan even
gekletst over wat u bijvoorbeeld allemaal doet met uw kleinkind. U kunt zich opgeven bij juf Elske.
E.vandermolen@westerwijs.nl
A.s. dinsdag is het eerste controledictee voor de kinderen! Nog eventjes oefenen! Voor nu een heel fijn weekend!
Afgelopen maandagavond hebben we de voorlichtingsavond gehad. We waren blij met de opkomst.
We hebben gisteren de eerste toets van dit schooljaar gemaakt. Het ging om de rekentoets. Hiervoor hadden heel veel
kinderen het lesboek mee naar huis om thuis nog wat te oefenen.Vandaag hebben we de begrijpend lezen toets gemaakt.
Maandag 26 september staat het controledictee op het programma. Hiervoor heeft iedereen het woordpakket mee naar
huis gekregen om te oefenen. Dinsdag is de taaltoets. Wel veel toetsen achter elkaar, maar als er dan hard gewerkt is
doen we even lekker wat spelletjes tussendoor. Spelletjes waarbij je samen iets moet doen of alleen.
In de week tegen pesten hebben we een gesprek gehad over pesten en plagen. Het is best wel lastig om dit verschil aan
te geven kwamen we achter.
Vanmiddag gaan we voor het eerst crea doen met alle groepen 5 t/m 8 door elkaar gemixt. Deze groepen zijn weer
Verdeeld in 6 groepen die allemaal wat anders doen.
Woensdag 28 september zijn de eerste kennismakingsgesprekken. Het rooster hiervoor is meegegeven aan uw kind.
Er hebben zich nog geen contactouders aangemeld voor onze groep. Bij deze doen we hiervoor een oproep.
Maandag aanstaande is de infoavond om 19:30.
Woensdag de 28e starten de kennismakingsgesprekken. De kinderen hebben het uitnodigingsformulier inmiddels
meegekregen.
De gymles van aanstaande dinsdag is niet gesplitst. Groep 5 en 6 hebben samen gym i.v.m. de groepsbespreking.
Groep 6 heeft donderdag de 29e het eerste woordjesdictee over WP1.
Groep 5 heeft het eerste woordjesdictee vrijdag 30 september. Categoriewoordenstencil is vorige week meegegaan naar
huis. Ook op BLOON kan geoefend worden.
In groep 6 oefenen we met grote getallen (tot 10.000).
In groep 5 hebben we geleerd wat analoog en digitaal is en oefenen we hiermee. Bijv. 7.00 uur en 19.00 uur. Wat is het
verschil tussen deze 2 tijden.
5 okt is de opening van de Kinderboekenweek. Het thema is Opa en Oma. Wij zouden het leuk vinden als een paar
opa’s en oma’s bij ons in de klas iets kwamen vertellen over hun relatie met hun kleinkind.
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In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat er geen nieuws van groep 6a zou zijn. Dat was niet het geval, maar de bijdrage is
per abuis niet geplaatst. Tijdens de informatieavond heb ik een print van de informatie aangeboden aan de
belangstellende lezers.
Daar stond o.a. in vermeld:
Dat Melissa Vesters, tweedejaars studente van de PABO, bij ons stage loopt. Ze is afgelopen week bij ons geweest en zal
de komende weken , tot februari, op dinsdag aanwezig zijn. We wensen haar een leerzame tijd in groep 6.
Dat er op de site een groepsfoto staat.
Dat we oefenen met werken aan taken, zelfstandig werken e n probleemoplossend denken.
Het was fijn om tijdens de informatieavond al veel ouders te ontmoeten en vragen te kunnen beantwoorden.
Misschien was het voor u niet mogelijk om dinsdagavond aanwezig te zijn. Mochten er vragen of mededelingen zijn,
loop dan gerust even binnen.
Op donderdag 22 september is de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken meegegeven. In verband met het feit
dat ik een masteropleiding volg, is er een datum gewijzigd: 28 september wordt 29 september Dat geldt alleen voor
onze groep.
Het eerste woordpakket is ook op donderdag meegegeven. Het controledictee staat gepland voor dinsdag 4 oktober.
Mochten er ouders zijn die zich nog willen aanmelden als groepsouder voor groep 6a, dan zouden we dat graag uiterlijk
aanstaande maandag willen weten.
Misschien zijn er enthousiaste vaders of moeders, opa's of oma's die het leuk zouden vinden een gastles te verzorgen
over een onderwerp dat kinderen aanspreekt. We houden ons aanbevolen!.
Een fijn weekend gewenst!.



Geen nieuws. Fijn weekend allemaal!



Deze week weer hard gewerkt met Snappet! Rekenen: vermenigvuldigen met en delen door 10, 100, 1000 enz.
Daarvoor schuif je de komma naar rechts of naar links, ook als er geen komma in het getal staat! Voor taal gingen we
aan de slag met leestekens en hoofdletters. Vrijdag hebben we de eerste taaltoets gemaakt.
In de week tegen het pesten hebben we gekeken naar een uitzending van Zapp over een klas waarin een jongetje gepest
werd. Aansluitend hebben we in de kring gepraat over wat er gebeurde met de pester en het gepeste kind. Mooi
gesprek.
Ook hebben we ontdekt dat regels bij een spel erg belangrijk zijn, om `eerlijk` te kunnen spelen. We hebben veel
samengewerkt en dat ging al best goed! Complimenten van de juf.
Woensdag zijn de eerste kennismakingsgesprekken.
Vrijdag 30 september is het eerste controledictee.
Fijn weekend allemaal!





















Schrijf alvast maar in de agenda. De maandag na de herfstvakantie wordt de vo-informatieavond gehouden. Op 24
oktober komt Peter Frans van De Borgen bij ons op school informatie geven over het voortgezet onderwijs en De
Borgen in het bijzonder. De leerlingen krijgen een uitnodiging mee naar huis. Voorafgaande aan deze informatie geven
de leerkrachten van groep 8 een schets van het komende schooljaar. De verschillende activiteiten en data worden
besproken. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Woensdag krijgen de leerlingen de Kinderpostzegels mee. Vanaf 12.00 uur mogen ze langs de deuren. Dit betekent dat
ze een half uur eerder vrij zijn. Dat is wel zo eerlijk ten opzichte van leerlingen van andere scholen.
Maandag krijgen we een nieuwe leerling in de klas. In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.
Hanny Draaisma heeft zich opgegeven als contactouder voor groep 8. Hartelijk dank. Er zijn er nu twee en dat is genoeg
voor dit schooljaar.
Over twee weken op vrijdag 7 oktober zal de eerste woordenschattoets worden gemaakt. Het gaat over les 1 en 2. Het
huiswerk hiervoor is meegegeven.

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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