Voor uw agenda
Donderdagmiddag 17 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een margemiddag.
Het team heeft dan een scholingsmiddag.
Burgemeester ontvangt kinderen tijdens Sint Maarten
Burgemeester B.C. Hoekstra van de gemeente Leek en zijn echtgenote ontvangen op
vrijdag 11 november 2016 de kinderen die met lampions lopen ter gelegenheid van
Sint Maarten. Zij doen dat in het overdekte winkelcentrum De Liekeblom in Leek,
tussen 17.00 en 19.00 uur. Alle kinderen die de burgemeester met een bezoek
vereren krijgen een leuk aandenken!

maandag 14 november
10-min-gesprekken groepen 1 en 2

donderdag 17 november
directieoverleg – 9.00 – 16.00 uur
margemiddag – alle kinderen vrij

vrijdag 18 november
leerlingenraad – 12.00 uur

Start leescircuit
Afgelopen woensdag is het leescircuit weer gestart. Leerlingen uit verschillende groepen lezen in een klein groepje onder
begeleiding van een ouder of grootouder. Er wordt ongeveer 25 minuten met elkaar hardop gelezen. Op deze wijze maken
deze leerlingen extra leesmeters. Oefening baart immers kunst. Deze oefenvormen zijn alleen mogelijk met behulp van
(groot)ouders. Daar zijn we ontzettend blij mee.
Het leescircuit is elke woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 8.55 uur. We hadden nog graag meer kinderen aan het
circuit willen laten deelnemen, zodat zij ook extra leeskilometers kunnen maken. Nog enkele aanmeldingen van
(groot)ouders zijn hiervoor nodig. Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Greet Luppes of Harma Hoff.
Hieronder enkele foto’s van afgelopen woensdag.
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Gebruik parkeerterrein naast school
Bij de bouw van onze school is afgesproken dat een
parkeerplaats op het terrein van de school zou worden
gemaakt om parkeeroverlast voor de buurtbewoners tot
een minimum te beperken. Deze parkeerplekken zijn dus in
eerste instantie bedoeld voor medewerkers van de
kinderopvang Liekelei en onze school. Het rode pad
daarnaast is bestemd voor voetgangers en fietsers. We
verzoeken ouders en kinderen vriendelijk hiervan gebruik te
maken. Lopen via het parkeerterrein zien we liever niet. Dit
uit veiligheidsoverwegingen. We moeten er niet aan denken
dat een achteruitrijdende auto in botsing komt met een
voetganger of een fietser.
We zien ook wel eens dat de parkeerplaats gebruikt wordt
als Kiss & Go-zone. Daar is deze niet voor bedoeld.
Wanneer u uw kind even snel laat uitstappen om daarna uw
weg weer te vervolgen, vragen we u gebruik te maken van
de zone aan de voorkant van de school of langs de
parkeerhavens aan de Groevelaan.
U wordt vriendelijke bedankt voor de medewerking.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde.
Voor de komende week ontvangen we:
1. Mandarijn
2. Appel











3. Pomelo (1 per 10 lln.)

Sint Maarten liedje:
In de maneschijn, in de maneschijn, sta ik met mijn lichtje voor uw deur zo fijn. En ik zing mijn lied, en ik zing mijn lied.
Wordt het een snoepje of krijg ik wat fruit, mijn tasje gaat open het liedje is uit.
Allemaal veel plezier met Sint Maarten lopen!
Maandag 10 minutengesprekken. Door de hoofdingang naar binnen.
Delice is 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar de basisschool. Welkom in onze klas!
De wintertijd is aangebroken en het wordt al gauw donker. Tijd om met de lampion op pad te gaan. Je kunt het ook leuk
als gezellig sfeerlichtje in huis gebruiken. Veel plezier en kijk goed uit bij het oversteken. En…. geen buikpijn krijgen van
al het snoepen.
Liedje;
11 november is de dag
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
11 november is de dag
dat mijn lichtje branden mag!

Veel plezier met lampionnetje lopen met jullie prachtige zelf gemaakte lampions.
Liedje:
Dag mevrouw en dag meneer.
Hee hallo hier ben ik weer.
Met mijn lalalampion, van papier of van karton.
Met een lichtje mooi is dat.
Als ik klaar ben krijg ik wat.
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De kinderen hebben met juf Aly een mooie kaart gemaakt voor juf Riek en we hebben een kaartje op de post gedaan
voor haar namens de groep. Na een operatie aan haar schildkier is ze nu weer thuis.
We krijgen weer extra fruit. De kinderen moeten wel hun eigen fruit meenemen voor de ochtend.
Oudergesprekken maandag. Via de hoofd ingang naar binnen.
Deze week hebben de kinderen de letters W en O geleerd. Niet zoveel als anders, want het was natuurlijk hard werken
om alle lampions op tijd klaar te krijgen. De foto’s van de prachtige lampionnen worden op de site gezet.
Met rekenen is er begonnen om ongeordende hoeveelheden in groepjes van vijf te verdelen. Daarnaast hebben de
kinderen voor het eerst gewerkt met het plus- en minteken.
De mobiele nummers zijn doorgegeven aan de klassenouder. Linda Doldersma zal een groepsapp aanmaken.
Donderdag 24 november hebben de kinderen Gymles in de turnhal van sportcentrum Leek. De vraag aan alle ouders van
groep 3 a en 3b om de kinderen om half negen af te zetten bij de hoofdingang. Daar staan de leerkrachten te wachten.
Dit geeft ons de mogelijkheid om extra lang gebruik te kunnen maken van de turnhal. De leerkrachten lopen samen met
de kinderen weer naar de school. Fijn weekend!
Deze week hebben we twee nieuwe letters geleerd, namelijk de W en de O.
Met rekenen is er begonnen om ongeordende hoeveelheden in groepjes van vijf te verdelen.
Donderdagmiddag 17 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een margemiddag. Het team heeft dan een scholingsmiddag.
Donderdag 24 november hebben de kinderen Gymles in de turnhal van sportcentrum Leek. De vraag aan alle ouders van
groep 3a en 3b om de kinderen om half negen af te zetten bij de hoofdingang. Daar staan de leerkrachten te wachten.
Dit geeft ons de mogelijkheid om extra lang gebruik te kunnen maken van de turnhal. De leerkrachten lopen samen met
de kinderen weer naar de school.
Alle lampionnen zijn mee naar huis. En wat zijn ze mooi geworden!! Prachtig!! Allemaal heel veel plezier vanavond en een
fijn weekend!!
Vrijdag hebben de leerlingen het woordpakket van blok 3 meegekregen. Over ruim een week zal het dictee zijn. De
precieze datum komt in de volgende nieuwsbrief. Er kan nu ook op de computer geoefend worden. Op de voorkant van
het woordpakket staat hoe je moet inloggen. Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. Succes met het oefenen!
De lampionnen zijn af en zijn reeds meegegeven naar huis. We verwachten dat de kwaliteit en de originaliteit van de
lampionnen garant staan voor veel lekkers! Op de site staan foto’s van het maken van de lampionnen.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Vrijdag hebben de leerlingen het woordpakket van blok 3 meegekregen. Over ruim een week zal het dictee zijn. De
precieze datum komt in de volgende nieuwsbrief. Er kan nu ook op de computer geoefend worden. Op de voorkant van
het woordpakket staat hoe je moet inloggen. Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. Succes met het oefenen!
De lampionnen zijn mee naar huis! Veel plezier met lopen vanavond, ik hoop dat de lampions mooi zullen schijnen!
Naast het prikken van lampions zijn we ook hard aan het werk geweest. Voor taal hebben we geleerd hoe je een
beschrijving van iets moet geven. Volgende week leren we wat een werkwoord is. Met spelling is nog steeds een stukje
herhaling aan bod, de klanken ng/nk worden veel geoefend.
Met rekenen hebben we net de toets gehad, deze was heel aardig gemaakt. Het wordt nu toch ook wel echt lastiger hier
en daar. De tafel van 2 en de tafel van 10 moeten thuis zo langzamerhand geautomatiseerd worden/zijn. Binnenkort is
daarvoor de overhoring. (datum staat in voorgaande nieuwsbrief)
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij!
Een heel fijn weekend gewenst, en veel plezier met Sint Maarten!
Op dinsdag 15 november is de eerste toets van Naut. De samenvatting is reeds vorige week mee naar huis gegaan.
De rekentoets van blok 3 is door iedereen goed gemaakt. Er zijn nog wel kinderen die moeite hadden met het
klokkijken.
Het intekenen van de wijzers in de klok leverde de meeste problemen op. Maar we hebben gemerkt dat er thuis goed
geoefend is.
Met taal zijn we bezig met wanneer je omdat of want aangeeft als je een reden moet formuleren. Ook zijn we bezig met
werkwoorden en daar de stam van vinden. De stam is de kortste vorm van een werkwoord, de ik-vorm in de t.t..
De lampionnen zijn klaar en worden vandaag meegegeven. De moeder van Julia heeft er voor gezorgd dat de ijzeren
draadjes er aan zijn gekomen. Heel fijn dat zij dit wilde doen. Bedankt hiervoor.
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Groep 5 heeft de tafels van 7 en 8 geleerd. Nu moet hij alleen nog heel goed geoefend worden.
In de klas hangt een formulier waarop kinderen noteren wanneer ze hun spreekbeurt willen gaan houden. Sommige
kinderen denken na over een onderwerp. Kunt u dit thuis eens met ze bespreken?
Groep 6 werkt met breuken. Bijv. hoe reken je ¼ of 2/3 deel uit.
In groep 5 leren en oefenen we met voorzetsels en hoe je werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd zet.
In groep 6 leren we en oefenen we met aanwijzende en persoonlijke voornaamwoorden.
Controle dictee over WP2 is voor groep 5 aanstaande woensdag en voor groep 6 aanstaande donderdag.
Omdat 2 toetsen per week toch wel wat veel is hebben we besloten dat de geschiedenistoets verplaatst wordt naar
dinsdag 22 november.
Vanaf groep 6 worden altijd lootjes getrokken om 5 december te vieren. In groep 5 worden nog presentjes gekocht. Dit
jaar moet er een keuze gemaakt worden hoe we het in onze groep gaan doen. Aangezien we op de bovenverdieping
zitten en hier door alle groepen lootjes worden getrokken, gaan wij dat ook zo doen. Na het trekken van de lootjes
krijgen de kinderen een tegoed bonnetje mee naar huis om het presentje voor het desbetreffende kind aan te schaffen.
A.s. dinsdag is juf Jolanda verhinderd. Er komt een invaller.
We hebben een goede (werk)week gehad. Er is weer van alles geleerd en geoefend. Tijdens de rekenlessen hebben we
gewerkt aan cijferend aftrekken ( onder elkaar en met lenen), digitaal klokkijken en verhoudingstabellen. Tijdens de taal en leeslessen hebben we het gehad over letterlijk- en figuurlijk taalgebruik, titels en "kopjes"( alineatitels), scannend
lezen, nauwkeurig lezen ("punctueel") en voorspellend lezen, informatieteksten met een inleiding en een afsluiting,
persoonsvormen, onderwerpen en het gezegde. Verder stonden er weer een methodetoets van begrijpend lezen en
eentje die van rekenen op het programma.
Het geschiedenisproefwerk is gemaakt en wordt nu nagekeken. Maandag gaan we de resultaten bespreken en gaat het
proefwerk mee naar huis.
Maandag wordt het controledictee van woordpakket 2 afgenomen en gaat de samenvatting van de informatie van het
eerste aardrijkskundehoofdstuk mee naar huis. Het proefwerk aardrijkskunde wordt afgenomen op maandag 21
november, het gaat over de informatie van de samenvatting, niet over de kaart.
De lampionnen klaar. En nou maar hopen dat de weergoden ons op 11 november een beetje gunstig gezind zijn, hoewel
bij het Sint Maartenfeest eigenlijk storm, regen en kou hoort... Samen hebben we de Sint Maartenliedjesverzameling van
juf aangevuld. Er bleken nog twee liedjes te zijn die ze nog niet in de verzameling heeft. En misschien worden dat er nog
wel meer. Want het blijkt dat sommige kinderen zelf al liedjes (teksten) kunnen bedenken die ook gezongen kunnen
worden. Veel plezier tijdens het feest van Sint Maarten!
Dinsdag 15 november is de topo-toets over Noord-Europa.
Vrijdag 18 november is er een tafel-tempotoets.
Vanwege verhuizing is Yara volgende week voor het laatst op onze school. Dat vinden wij erg jammer. Wij wensen Yara
veel plezier toe op haar nieuwe school!
Iris Boer en Marit doen mee aan het voorleeskampioenschap binnen onze groep. De eerste voorronde is geweest!
Donderdag waren er twee dames bij ons in de klas om te vertellen over mantelzorg. Dat was erg waardevol.
De inloggegevens voor het thuisgebruik van Snappet zijn vorige week via e-mail verzonden.
Dinsdagmiddag komt de GGD om te meten en te wegen.
Donderdagmiddag a.s. zijn de kinderen vrij.
De lampions zijn erg mooi geworden. Veel plezier vanavond!
Een goed weekend toegewenst!
De voorrondes van het voorleeskampioenschap in de groep zijn geweest. Alle kandidaten (Djanayra, Leon, Imad en
Anne-Wil) hebben heel goed hun best gedaan. Nu gaat de jury zich beraden wie er het meeste kans maakt bij het
schoolkampioenschap.
Donderdag hebben we een gesprek gehad over ‘dat iedereen zich veilig in de groep moet voelen’. Er kwamen prachtige
oplossingen uit de kinderen om iedereen zich ’thuis’ te laten voelen in onze groep! 
Poeh poeh, de lampions zijn af. Wat een prachtige exemplaren! Allemaal eigen ontwerp.
De toets van geschiedenis is op 15 november. De samenvatting is mee naar huis.
De toets van Topo Noord-Europa is op 17 november.
Donderdagmiddag is vrij i.v.m. een margedag.
Dinsdagmiddag komt te GGD om te wegen en te meten.
Donderdag waren er twee dames bij ons in de klas om te vertellen over mantelzorg. Dat was erg waardevol.
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Vrijdag 18 november is er een topotoets over Noord- en Zuid-Amerika. De leerstof is meegegeven.
Donderdagmiddag 17 november hebben de leerlingen een margemiddag.
Met de fiets gingen we dinsdag op bezoek bij Recyclingbedrijf Hummel. Bert Renkema heeft veel informatie gegeven over
zwerfvuil. Bijvoorbeeld hoe lang een voorwerp in de vrije natuur blijft liggen. Maar ook hebben we een kijkje genomen in
het bedrijf zelf. Het rook er wel een beetje. Maar er was vooral veeeel plastic.
Vanaf a.s. maandag krijgen alle leerlingen het werkboek met de werkwoordenspelling mee naar huis. De bladzijden die
thuis gemaakt mogen worden, worden door de leerlingen omcirkeld. Tijdens het controledictee zijn we er achter
gekomen dat de werkwoordspelling nog wel flink geoefend mag worden. De donderdag, of natuurlijk eerder, mag het
werkboek weer mee naar school. Dan kunnen we het bespreken.

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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