Onverwachte ontruimingsoefening
Donderdagmiddag om 13.05 uur werden alle leerlingen opgeschrikt door de
brandsirene. Het signaal voor een ontruiming.
Deze keer waren de kinderen van Liekelei en
De Nijenoert van te voren niet op de hoogte
gebracht van deze oefening.
In iets meer dan 5 minuten waren alle
kinderen, geteld en wel, in veiligheid gebracht.
Tevens waren alle ruimten doorzocht op
eventuele achterblijvers. We kunnen stellen
dat de oefening naar wens is verlopen. Vorige
keer, ruim 3 weken geleden, waren de
kinderen blij weer terug te mogen in hun
lokaal met airco vanwege de hitte. Deze keer was het koud buiten. Tijdens zo‟n
oefening is er geen tijd om jassen te pakken. Je wilt immers een toestand
creëren die een echte situatie zo veel mogelijk benaderd. Dit schooljaar zal er
nog een keer worden geoefend. Dan zal iedereen verrast worden door de sirene.

maandag 10 oktober
bovenbouwoverleg – 15.30 uur

dinsdag 11 oktober
Seizoensluiting 1

woensdag 12 oktober
middenbouwoverleg – 13.00 uur
informatieve ouderavond – 19.30 uur

donderdag 11 oktober
directieoverleg (hele dag)

Seizoensluiting dinsdag 11 oktober.
Dinsdag 11 oktober is onze eerste seizoensluiting van dit schooljaar. De kinderen die meedoen, hebben allemaal een
uitnodiging voor hun ouders meegekregen.
Vanwege de beperkte ruimte en om veiligheidsredenen kunnen wij niet meer dan 2 toeschouwers per kind ontvangen. Wij
hopen op een gezellige middag.
Protocol groepsindeling
In de medezeggenschapsraad is op 4 juli en op 26 september 2016 het protocol “Procedure Groepsindeling” aan de orde
geweest. Enkele ouders hebben voor de zomervakantie bezwaren geuit over het protocol. In de vergadering van 26
september is de wijziging van het protocol vastgesteld. De volgende stappen zijn toegevoegd.
1. Ouders van betreffende groepen ontvangen via de mail het bericht dat er in de groep van hun kind qua samenstelling
wijzigingen worden aangebracht.
2. Alle andere ouders worden daarna geïnformeerd middels een bericht in de nieuwsbrief.
3. De tijd tussen de mededeling in de nieuwsbrief en de bekendmaking van de nieuwe indeling bedraagt maximaal 10
schooldagen.
Ouders van groepen waar een wijziging qua samenstelling gaat plaatsvinden worden vooraf niet persoonlijk benaderd. Ze
ontvangen wel eerder bericht dan de overige ouders.
Lege potten verzamelen:
Er komen al regelmatig lege potten voor de crea-lessen binnen.
Spaart u rustig door, óók tijdens de herfstvakantie?
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!
Speelparadijs tijdens de herfstvakantie in Leek
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 oktober is de Rodenburghal in Leek het domein voor kinderen van ca. 2 tot ca. 11 jaar.
Drie dagen lang, 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 €. 5,00 per kind en ouders/begeleiders betalen €. 2,50 (inclusief kopje koffie/thee). Kijk voor meer
informatie op www.speelparadijsleek.nl.
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Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
Welkom in onze groep Jezebel van den Berg.
Woensdag 5 oktober was het begin van de Kinderboekenweek. Bij ons in de klas kwam Amarin haar opa Jannes vertellen
over vroeger en nu. Speelgoed, tv, computers, buitenspelen enz. De kinderen keken er van op dat er vroeger geen tv en
computers waren. Opa Jannes had een heel oud speelgoedpaardje en een modern speelgoedpaardje meegebracht. Twee
kinderen mochten laten zien hoe je daar mee kunt lopen. Er was geen verschil. Opa Jannes: wij bedanken u heel hartelijk
voor uw aanwezigheid in onze groep.
Woensdagmiddag 12 oktober wordt er voorgelezen in de bieb: Boer Boris gaat naar oma.
Alle kinderen maken een stamboom.

Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
We missen Bryan al een weekje.
Hij is ziek en we wensen hem beterschap toe.
We hopen je gauw weer terug te zien Bryan!
Afgelopen woensdag was de opening van de Kinderboekenweek.
Opa‟s en oma‟s staan dit jaar centraal Oma Anna (de oma van Lisa B) kwam bij ons in de kring zitten. Ze vertelde
prachtig over vroeger – waarmee ze speelde, een ijsje over 1 cent kocht en dat ze vroeger geen mooie badkamer en
wasmachine hadden.
Ze las een verhaaltje voor uit OT & Sien. Ze liet haar eerste kinder – schoentjes zien en een foto van haar als kleutertje.
Natuurlijk lezen we vaak voor uit kinderboeken. Elke dag even voorlezen – ook thuis ! – vergroot de woordenschat
aanzienlijk. Bovendien is het een moment van rust, aandacht en gezelligheid.
Volgende week mogen de kinderen oude spulletjes van vroeger, foto‟s van opa‟s en oma‟s meenemen.
Opa Bakkebaard heeft een huisje,
En in dat huisje daar is het goed.
Opa Bakkebaard is aan ’t werken
En weet jij wel, wat hij doet?
Hij veegt de vloer
Met een bezem, met een bezem.
Hij veegt de vloer,
Zo veegt hij de vloer.











Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
Woensdag 5 oktober, opening van de kinderboeken week.
Het thema is dit jaar ,,Voor altijd jong,, Opa‟s en oma‟s. De opa van Dean en de oma van Geneva waren bij ons in de
klas. Ze vertelden samen met hun kleinkind wat ze allemaal samen doen.
Met opa in de apenkooi, zwemmen in zee, fietsen en nog veel meer leuke dingen.
Met oma knutselen, logeren en samen naar Ameland. Ze vertelden ook over vroeger, ook de ,,ondeugende dingen,, en
de kinderen mochten vragen stellen.
Een paar gestelde vragen: Waar speelden jullie mee? Wat voor kleren/schoenen hadden jullie aan?
En raar hoor! Ze gingen zelf naar school, zonder vader of moeder. Toen was er geen tv ,geen computer, geen tablet.
De kinderen waren erg betrokken.
Opa van Dean en oma van Geneva heel erg bedankt voor jullie leuke verhalen.
Groep 2 heeft een stamboom gemaakt en een familie tekening.
Groep 1 een verftekening van opa en oma.
Voorleesboekje, ook leuk voor thuis, Opa en oma pannenkoek!
Woensdagmiddag 12 oktober, voorlezen in de bieb. Boer Boris gaat naar oma.
Dinsdagmiddag seizoensluiting. De kinderen die mee doen hebben een briefje mee gehad.
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Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!

De opa en oma van Anouk kwamen langs. Ze heten Wietse en Tetske. Ze vertelden over vroeger. Ze vertelden over
school. Toen was alles heel anders. Ze hadden vroeger een klok. Ze hadden geen losse tafels, maar een bank met
tafel er aan vast voor twee kinderen. Je kunt niet wippen op die stoel. Je kon er wel doorheen kijken. Dat was heel
spannend. Hier is het licht in het lokaal en vroeger was het donker. Ze schreven met pen en inkt. Als ze stout waren
moesten ze in de hoek. Of werd er aan het oor getrokken. Ze hadden geen internet!!!! Ze hadden geen tablets!!!! En
geen computer!! Wij zijn blij dat we nu op school zitten!
Samenvatting gemaakt door de kinderen Groep 3a.
















Opa en oma van Anouk, geweldig dat jullie wat wilden vertellen in de groep. De kinderen hebben genoten. Namens de
juf en de kids, BEDANKT!
Volgende week dinsdag hebben we de maandsluiting. De kinderen treden op om 14:15.
Helaas kan i.v.m. de ruimte niet iedereen komen om naar het optreden van hun kind te kijken. De kinderen die iets
speciaals doen op het podium, mogen hun ouders uitnodigen. Zij krijgen een uitnodiging van de groep. De andere ouders
zullen op een ander moment uitgenodigd worden, om naar de maandsluiting te komen kijken. Hoop dat u hier begrip
voor heeft.
Even lachen: Dat niet iedereen even snel is, dat weten we. Je heb kinderen de snel hun werk af hebben en kinderen die
er …iets…langer over doen. Toen de opmerking van juf kwam, dat er wel wat peper in die billen kon, kwam het
antwoord. “juf dat kan er niet meer bij, daar zit al lucht genoeg in”.

We hebben weer een aantal nieuwe letters geleerd, namelijk de v, n, en t. We kunnen nu nog meer woorden lezen.
Vraag uw kind er maar eens naar!
Woensdagochtend kwam de oma van Jasper bij ons in de klas. Samen met Jasper heeft ze verteld wat zij allemaal voor
leuke dingen samen doen. Ze lezen boekjes en knutselen wat af.
Ook heeft de oma van Jasper veel verteld over vroeger. Ze had zelfs een leesplankje mee en we konden dus zien hoe de
kinderen vroeger leerden lezen.
Oma en Jasper, ontzettend bedankt voor deze leuke opening van de Kinderboekenweek!
Als geheugensteuntje: Op de dagen die beginnen met een „D‟ hebben we gymnastiek. Vergeet de gymkleren dus niet.
Zou u op deze dagen ook rekening willen houden met de kleding van uw kind. Zij moeten dit zelf aan en uit kunnen
trekken.
De uitnodigingen van de seizoensluiting zijn mee naar huis.
Dinsdag 11 oktober zullen vijf kinderen uit onze klas een optreden verzorgen.
Wilt u denken om de briefjes voor de groepsapp en het leescircuit?
Vrijdag 14 oktober is het „Raar met je haar‟-dag bij ons op school. Alle kinderen mogen met een gek kapsel naar school
komen. Verder is het een gewone schooldag.
Bij onze taalmethode zitten een heleboel spelletjes om nog meer (en op een extra leuke manier) te oefenen met de
letters. Dinsdagmiddag hadden we een spelletjes middag in de klas! Gezellig hoor!
Alvast een fijn weekend!
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Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
Op 4 oktober (dierendag) hadden we even een kort bezoekje van de hond van Sem, de cavia's van Joëlle en Chanaé en
het poesje van Rosalie.
Op de site staan enkele foto's
Woensdag 5 oktober was de opening van de Kinderboekenweek met als thema: "Voor altijd jong". Centraal hierin staan
de opa's en oma's. We hadden de oma van Esmée (oma Christien) op bezoek.
Zij vertelde op fantastische wijze over vroeger. Ze had zich voorbereid op de onderwerpen voedsel en snoep van
vroeger. En om haar verhaal aan de kinderen duidelijk te maken had ze veel spullen meegenomen, zoals een oud
petroleumstel, witte kool, rode kool, prei, radijsjes, snijbonen en nog veel meer.
De kinderen luisterden zeer geboeid! Vooral toen het onderwerp snoep aan de orde kwam. Christien vertelde o.a. over
Massee, zoethout, chocola en poffert. Als klap op de vuurpijl mochten de kinderen overal aan proeven.
We vonden het allemaal een zeer geslaagde opening van de Kinderboekenweek.
Oma Christien, nogmaals hartelijk bedankt! Op de website staan enkele foto's .
We wensen iedereen een fijn weekend.




Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
In verband met de ziekte van juf Elske deze week geen nieuws.




Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
Gistermiddag was er een ontruimingsoefening. De kinderen wisten van niets (wij wel) en vonden het wel gek dat ze zich
niet mochten uitkleden voor gym. Het zou toch anders echt wel te koud geweest zijn voor hen, vandaar.
Maandag 10 oktober hebben de kinderen de geschiedenistoets over hoofdstuk 1. De samenvatting hebben ze mee naar
huis gekregen en deze is ook in de groep besproken.
Met rekenen zijn we begonnen met staafdiagrammen. Hoe je deze moet aflezen en dat je ook goed moet kijken naar de
legenda die er bij staat. Ook de tafels komen steeds weer terug en het blijkt dat deze nog niet bij iedereen goed
geautoma- tiseerd zijn. Dus graag ook nog thuis oefenen. Hier hebben ze veel baat bij.
Bij aardrijkskunde is ook de legenda aan bod geweest, dus dat sloot heel mooi op elkaar aan. Ook dat je kunt opzoeken
waar een plaats ligt als je weet wat de coördinaten zijn.
Bij taal zijn we bezig met het op alfabetische volgorde zetten van een aantal gegeven woorden.
Bij begrijpend lezen kwam ook het alfabetiseren aan de orde, dus hier ook een mooie overlap zodat ze veel kunnen
oefenen.
Spelling kan nu thuis geoefend worden op Bloon. Iedereen heeft een mail gehad met daarin de toegangscodes.
Dinsdag 11 oktober is de eerste seizoensluiting. Hiervoor wordt al druk geoefend om het zo goed mogelijk op de
planken te brengen. Ze hebben er zin in.

















Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
De opening van de kinderboeken week van afgelopen woensdag was een gezellige happening. Zie foto onder.
Aanstaande dinsdag is alweer de eerste seizoensluiting en de uitnodigingen zijn aan de desbetreffende kinderen
meegegeven.
Vandaag heeft groep 6 zijn eerste taaltoets gemaakt en maandag maakt groep 5 deze. Ook zijn de afgelopen week de
rekentoetsen over blok 2 gemaakt.
Groep 5 heeft de tafel van 9 geleerd. Deze kan dus goed geoefend worden!
Steijn samen met zijn opa
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Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
We hebben het eerste controledictee van spelling achter de rug. Het woorden- en zinnendictee is nabesproken en we
hebben er samen nog de moeilijke woorden uitgehaald. Het resultaat was bij de meeste kinderen voldoende tot goed.
Op woensdagochtend bleek de grootmoeder van juf Greet als gast aanwezig te zijn.
Vol verbazing bekeek ze in het lokaal het digibord, de computer en alle andere nieuwerwetse dingen op het gebied van
onderwijs.
Oma Venema was vroeger ook juf en vertelde hoe het in haar tijd toeging op school.
Toen ze na de gymles verdwenen was, bleven nog een inktpotje en een kroontjespen achter op het bureau.
Een vreemde geschiedenis....
We hebben deze week geleerd wat een dialoog is. Een dialoog, een verhaal dat je in tweetallen schrijft , is een gesprek
tussen twee personen. In dit geval tussen twee (handpoppen) opa's. En die kunnen opscheppen....Je houdt het niet voor
mogelijk!.
Tijdens de maandsluiting gaan we er een paar laten horen en zien.
Voor de zomervakantie heeft meester Werner aan meerdere kinderen huiswerk meegegeven: leestassen, rekenwerk
en/of begrijpend lezen werk. Ik zou graag willen zien hoever het huiswerk gevorderd is en of er kinderen zijn die hulp
nodig hebben. Daarom zou ik graag alle huis werk, klaar of niet, volgende week bij mij ingeleverd willen hebben.
Tijdens de kennismakingsgesprekken heeft elk gezin een blad met daarom de administratieve gegevens van uw kind en
een formulier over de groepsapp en het leescircuit ontvangen. Die papieren zijn nog niet allemaal teruggekomen bij mij.
Graag zo spoedig mogelijk inleveren!.

Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
Nagenoeg alle 10-minutengesprekken zijn geweest. Het waren leuke en zinvolle gesprekken! Bedankt voor uw komst!
Dinsdag a.s. is de eerste seizoensluiting van dit jaar. De ouders van de kinderen die meedoen hebben daarover een
mailtje ontvangen.
Donderdag a.s. is de eerste toets van Engels: het beatles-liedje.
Vergeet u niet om de bijgewerkte stamkaart en het opgaveformulier voor de groepsapp in te leveren? Alvast bedankt!
Bij rekenen gaat het over het berekenen van percentages en het rekenen met getallen met een komma (o.a. inwisselen
bij minsommen). Bij begrijpend lezen besteden we expliciet aandacht aan de leesstrategieën en het herkennen van
signaalwoorden. Bij spelling hebben we het onder andere over de categorie chocolade (klinkt als sj) en over splitsbare
werkwoorden.
Alle enveloppen voor de kinderpostzegels zijn keurig ingeleverd. Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan zeg! Top!
Woensdag 12 oktober is de topo-toets over de landen van Europa.
Woordpakket 2 is dinsdag meegegeven. Toets dictee op 4 november.
Goed weekend!

Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
Alle kinderen hebben super hun best gedaan met de verkoop van de kinderpostzegels. Petje Af!
We zijn bezig met de groepsapp: Wie willen er absoluut NIET in de app-groep? Even doorgeven via de mail:
w.breet@westerwijs.nl
Voor de opening van de Kinderboekenweek hadden we om half negen de oma van Damian en de opa van Pien in de klas.
Zij vertelden waar zij vroeger mee speelden en hoe het er op school aantoe ging. De opa en oma van Job vertelden over
de oorlog en hoe zij die tijd beleefd hebben. Een Leerzame ochtend, ook al hebben we niet uit boeken gewerkt. Voor
altijd JONG
Alle kinderen hebben hun topo-kaart van Europa mee naar huis, plus een kaartje met goede antwoorden en een lege
kaart om mee te oefenen. Alleen de landen onder A worden gevraagd op de toets. Donderdag 13 oktober is de toets.
Wie heeft de verkeerde handdoek bij de gym meegenomen? Job mist een rode handdoek met een Hema-labeltje eraan.
De andere rode handdoek ligt in de klas, om geruild te worden.
De woordjes van woordpakket 2 zijn mee naar huis. Op 4 november is het controle dictee.
De uitnodigingen voor de seizoensluiting zijn mee naar huis.
Fijn weekend allemaal.
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Vrijdag a.s. is het raar-met-je-haar-dag!
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.
Dinsdag a.s. is er vervanging in de groep. Juf Paula neemt de groep die dag over van meester Jeroen. Die dag gaat
meester Jeroen verbanden leggen en brandjes blussen tijdens de BHV cursus. Ook die dag (14.15) , zal de eerste
seizoensluiting zijn.

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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