Naar binnen gaan
Deze week zijn we voor de leerlingen van de bovenbouw gestart met het per
groep naar binnen gaan. Nadat de eerste bel is gegaan, mogen de leerlingen van
de groepen 5B/6B en groep 6 het eerst naar binnen. Zij hangen hun jas op een
gaan naar hun lokaal. De groepen 7A, 7B en 8 wachten een kort moment op
het plein. Op deze manier voorkomen opstoppingen in de lange gang beneden
en ook in de gang tussen groep 7B en 8. We zijn van mening dat op deze wijze
het naar binnen gaan rustiger verloopt. Zowel voor de kinderen als voor de
leerkrachten prettiger.

dinsdag 29 november
Vergadering OV – 19.30 uur

woensdag 30 november
Onderbouwoverleg – 12.15 uur

EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Voor de komende week ontvangen we:
1. Sinaasappel (1 per 2 lln.)












2. Appel

3. Peer

Vanochtend lag er zo maar een brief van Sinterklaas in het lokaal. Daar stond in dat Amerigo verkouden is en last heeft
van staartluis. De Sint vraagt de kinderen of zij denken dat ze het paard beter kunnen maken.
We zijn al aan het oefenen voor 5 december als Sinterklaas bij ons op school komt.
Dinsdagochtend gaan de kinderen naar de Liekelei voor het versieren van een taaitaaipop. Op maandag en dinsdag loopt
Melissa stage bij ons.
De kinderen hebben een mooie kaart gemaakt voor juf Aly.
Liedje:
Zwarte Piet ging uit fietsen toen toen klapte zijn band.
Hij moest verder lopen met de fiets in de hand.
Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid:
ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit.
De smid moest toen lachen en zei: domme Piet.
Het is maar een spijkertje, dat jij dat niet ziet!
Kom mee naar mijn schuurtje, dan plak ik je band.
Dan kun je weer fietsen door heel Nederland.

Op maandag en dinsdag hebben we twee nieuwe stagiaires, Kim en Esmée bij ons in de groep gekregen. We wensen ze
veel succes toe.
Deze week hebben we allemaal een mooie tekening voor juf Aly gemaakt en hebben haar ook even in de klas gebeld. Ze
vond het heel leuk om even alle stemmetjes van de kleuters te horen. Vrijdagmiddag worden de tekeningen en een
cadeautje namens de kleuters bezorgd. Juf Aly beterschap met je oog!
Ook zijn we lekker over Sinterklaas aan het werk. De klas ziet er al heel gezellig uit.
En… vandaag hebben we een brief van Sinterklaas gekregen. Daarin stond dat het paard heel erg verkouden is en dat hij
last heeft van staartluis! Oh jee, wat vervelend voor het paard. hoe lost Sinterklaas dit nu op? Misschien horen we hier
maandag wel meer over…
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We oefenen al flink met het welkomstlied!
Het refrein gaat zo:
Spring maar op en neer
Schud je billen heen en weer
Gooi je handen in de lucht voor Sinterklaas
Draai een keertje in het rond
Maak een buiging tot de grond
Ja zo gaat deze welkomstdans voor Sinterklaas!
W E L K O M Welkom sinterklaas



De kinderen van groep 2 hebben allemaal een kamertje in het Pietenhuis. Op deze manier zijn ze volop bezig met cijfers.
Er zijn 12 kinderen, dus ook 12 huisnummers. Ieder koos zelf een kamernummer.
Je woont op de eerste, bovenste verdieping of op de vierde enz. Ze zijn er enthousiast mee bezig.
De kinderen van groep 1 hebben een mooie stoomboot gemaakt en pieten op de schoorsteen.
Liedje: Zwarte Pietje boe boe boe(2x)
Jij loopt op de daken, niemand die je ziet.
Zwarte Pietje je krijgt mij niet!
We oefenen de Sinterklaas Welkomstdans voor 5 december.
Vandaag kregen we een brief van sinterklaas. Het paard is verkouden en heeft last van staart luis!!
Sinterklaas vraagt hoe wij dit kunnen oplossen. En natuurlijk komt hij op 5 december langs op school.
We tellen de nachtjes af. Vanaf vandaag nog maar 10 nachtjes.
We sturen namens de klas even een kaartje naar juf Aly.
























Alweer een kern afgerond. Door met kern 5! Gelijk begonnen met een hele moeilijke combinatie namelijk de EU.
Ook met rekenen zijn we bezig om BLOK 4 afteronden. De kinderen hebben laten zien dat ze prima in staat zijn om
plattegronden van blokken bij het bouwwerk te vinden
Donderdag hadden we gymnastiek in de grote turnhal. Alle kinderen zijn ’s morgens goed aangekomen en hebben heel
veel plezier gehad. Bij de evaluatie met de kinderen kwam duidelijk naar boven dat de kinderen ALLES heel leuk vonden.
Alle ouders bedankt voor het brengen. Zo konden we extra lang genieten. Ouders die hebben geholpen in de turnhal,
Dank hiervoor! Er zijn foto’s gemaakt. Deze worden nog op de site gezet.
In de groep zijn we druk aan het oefenen met het Welkomstlied van Sinterklaas. De kinderen kennen alle bewegingen al.
Nu de tekst nog. Het lied is ook te vinden op Youtube.com
Met taal zijn we alweer begonnen aan de 5e kern! Deze week hebben we de letters eu en ie geleerd.
Donderdag hadden we gymnastiek in de grote turnhal. De kinderen vonden het fantastisch!! En wat hebben de juffen
genoten van het plezier van de kinderen. Alle ouders bedankt voor het brengen. Zo konden we extra lang genieten. Juf
Odette en ouders die hebben geholpen in de turnhal enorm bedankt voor deze leuke gymles! Er zijn foto’s gemaakt.
Deze worden nog op de site gezet.
We hebben deze week veel geknutseld met als thema sinterklaas. De klas ziet er al erg gezellig uit
In de groep zijn we druk aan het oefenen met het Welkomstlied van Sinterklaas. Het lied is ook te vinden op
Youtube.com
Vrijdag begon de dag wel heel bijzonder.. We hebben een brief gekregen van Sinterklaas!! Sinterklaas vertelde dat
Amerigo erg verkouden is en dat hij last heeft van staartluis! Oh oh, hoe zal dit aflopen? Misschien horen we hier
maandag wel meer over..

Op maandag hebben we een stagiaire in de klas. Haar naam is Nina, we hopen dat ze een fijne en leerzame stage in groep
4a mag vervullen.
Afgelopen maandag zijn we gestart met het sinterklaascircuit. Onder begeleiding van ouders en leerkrachten zijn de
kinderen van groep 4b en 4a druk bezig geweest met verhalen schrijven, collages maken, met het groepje een stoomboot
knutselen, pannenkoeken bakken en toneelspelen. De kinderen (en de begeleiding) hebben genoten van de activiteiten!
Vooral de pannenkoeken vielen (letterlijk) erg in de smaak. Alle kinderen komen een keer bij een activiteit langs. Op de
site staat een foto-impressie.
Donderdag zijn we lopend naar de turnhal gegaan. Daar had juf Odette een ontzettend leuke gymles voor ons bedacht.
We hebben enorm genoten. Op de site staan enkele foto’s.
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Vrijdag morgen kregen we belangrijke post. Er was een brief bezorgd van Sinterklaas. In die brief werd een beroep
gedaan op de medewerking van de kinderen. Het paard van Sinterklaas is erg verkouden en..... heeft last van luizen (geen
hoofdluis, maar staartluis.) En nu heeft Sinterklaas de kinderen gevraagd om mee te denken om het probleem op te
lossen (hoestdrankje maken, shampoo maken o.i.d......) vanaf maandag 28 november kunnen de bedenksels worden
meegenomen naar school.
We wensen iedereen een fijn weekend!
Het was een bijzonder weekje! Juf Paula was voor het eerst bij ons in de klas. We vonden het erg leuk! We hebben
prachtige uiltjes gemaakt en ook het sinterklaascircuit ging van start! Foto’s daarvan staan op de site. De rest van de site
wordt nog aangepast.
Afgelopen donderdag hadden we onze gymles in de turnhal van Leek, wauw, wat was dit leuk!! Juf Odette: super
bedankt!!
A.s. woensdag zoeken we een aantal ouders die willen meehelpen bij het inpakken van een aantal 'dozen' voor een
bepaalde 'dag' zeer binnenkort (lees: maandag 5 dec.) Het mag gewoon onder schooltijd! Wie wil helpen? Graag opgeven
bij juf Elske (mail) of bij juf Paula.
Vrijdagochtend was er een belangrijke brief in de klas! Het paard van Sinterklaas schijnt erg verkouden te zijn en…..hij
heeft staartluizen..! Willen alle kinderen meedenken wat we hieraan kunnen doen? Als je spulletjes hebt, mag je ze
maandag meenemen naar school! Daar worden ze voor Sint verzameld.
Op donderdagmiddag zijn we lopend naar de turnhal gegaan. Daar had juf Odette een erg leuke gymles voor ons
bedacht. De ouders die meeliepen hebben ook meegeholpen omdat de kinderen in groepjes gingen gymmen. De
kinderen hebben erg genoten. Ouders en Odette bedankt. Erg leuk.
Vrijdag krijgen de kinderen het gele boek van rekenen mee naar huis. Ze kunnen dan vast in het weekend oefenen.
Volgende week hebben ze de toets van blok 4.
Maandag is de toets van geschiedenis. De samenvatting hebben ze al mee naar huis gekregen om te leren.
Vandaag hebben we voor spelling het controledictee gedaan.
Vrijdag morgen kregen we belangrijke post. Er was een brief bezorgd van Sinterklaas. In die brief werd een beroep
gedaan op de medewerking van de kinderen. Het paard van Sinterklaas is erg verkouden en..... heeft last van luizen (geen
hoofdluis, maar staartluis). En nu heeft Sinterklaas de kinderen gevraagd om mee te denken om het probleem op te
lossen.
Allemaal een heel goed weekend toegewenst.







Super leuke gymles in de Sporthal gehad gisteren. Gelukkig waren we ook nog mooi op tijd terug.
Aanstaande woensdag heeft groep 7 de eerste Aardrijkskunde toets over H.1.
Woensdag 7 december is er een tafeltoets voor beide groepen.
In groep 6 oefenen we met inhoudsmaten, en hebben we geleerd wat voegwoorden zijn.
In groep 5 hebben we geleerd hoe je iets moet presenteren in de klas, en oefenen we met klokkijken. Digitaal naar
analoog en andersom. Ook hebben ze geleerd hoe je tijdsverschil uit moet rekenen.



Er zijn de afgelopen week/weken afwisselend kinderen ziek geweest. De laatste kandidaten hebben hun
aardrijkskundetoets ingehaald. Maandag wordt de toets besproken en gaat het resultaat mee naar huis.
Maandag hebben we lootjes getrokken voor de surpriseochtend op 5 december. De begeleidende brief is meegegeven
met een waardebon. We hebben afgesproken om niet aan klasgenootjes te vertellen wie het briefje van wie heeft
getrokken. Anders is de surprise geen surprise (verrassing) meer en het zou dus erg fijn zijn als iedereen zich ook aan
die afspraak houdt.
Woensdagochtend zijn we op de fiets naar de sporthal gegaan. Dat was voor het eerst: Fietsen in colonne.
En dat ging best goed. We hebben er maar een verkeerslesje aangeknoopt: veilig fietsen, rechts houden, afstand bewaren,
rekening houden met andere verkeer.
In de sporthal was een fantastisch circuit klaargezet. Er kon van alles worden uitgeprobeerd op eigen niveau.
Met hulp van begeleidende moeders was het een groot succes. Compliment voor Odette!.
De tussentijdse tafeltoets (tafels van 1 tot en met 10 door elkaar in zes minuten), laat zien dat vrijwel alle kinderen
enorm vooruit zijn gegaan als we de score vergelijken met die van de vorige keer. Sommige kinderen zijn zelfs meer dan
20 punten (%) vooruit gegaan!. Nog niet iedereen heeft de 85% gehaald. Blijven oefenen...oefenen...oefenen dus.
We beginnen een beetje in de Sinterklaasstemming te komen. De Sinterklaasliedjes schallen door het lokaal, sommige
zelfs met zelf gemaakte teksten en presentaties. Gezellig om te zingen of naar te luisteren.
Een gezellig weekend gewenst.
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De lootjes voor 5 december zijn getrokken. Iedereen maakt een surprise met een gedicht van acht regels. Dat wordt
vast een gezellige maandagochtend, volgende week! De kinderen zijn op die dag om 12:30 vrij.
Woensdag gingen we met z’n allen op de fiets naar het sportcentrum. Daar kregen we turnles. De toeschouwers konden
zich vergapen aan prachtige salto’s en andere ‘bokkensprongen’. Iedereen heeft ervan genoten. ‘Dat willen we wel elke
week ’, bedankt juf Odette!
Op donderdagmiddag kwam meneer Renkema in de klas om iets vertellen over het milieu en recycling. Welke
materialen kunnen we scheiden en wat doen we met ons afval? We zijn ons meer bewust geworden van onze omgeving
en wat wij er zelf aan kunnen doen, om onze toekomst nog milieubewuster bezig te zijn. In het voorjaar gaan we ook
een keer op excursie naar Hummel. Interessant en leerzaam.
Vandaag hadden we het dictee van woordpakket 3. Complimenten aan alle kinderen die de woordpakketten thuis
oefenen. En aan alle ouders die daarbij helpen. Dit is merkbaar in de resultaten.
Maandag hebben we de gastles over de ‘kinderombudsman’. Bijna iedereen heeft het toestemmingsstrookjes ingeleverd.
Vrijdag morgen kregen we belangrijke post. Er was een brief bezorgd van Sinterklaas. In die brief werd een beroep
gedaan op de medewerking van de kinderen. Het paard van Sinterklaas is erg verkouden en..... heeft last van luizen (geen
hoofdluis, maar staartluis.) En nu heeft Sinterklaas de kinderen gevraagd om mee te denken om het probleem op te
lossen.
Fijn weekend allemaal.

De lootjes voor 5 december zijn getrokken. Iedereen maakt een surprise met een gedicht. Dat wordt vast een gezellige
maandagochtend, volgende week.
Woensdag gingen we met z’n allen op de fiets naar het sportcentrum. Daar kregen we turnles. De toeschouwers konden
zich vergapen aan prachtige salto’s en andere ‘bokkensprongen’. Iedereen heeft ervan genoten. ‘Dat willen we wel elke
week ’, bedankt juf Odette.
Op Donderdagmiddag kwam meneer Renkema in de klas om iets vertellen over het milieu en recycling. Welke
materialen kunnen we scheiden en wat doen we met ons afval? We zijn ons meer bewust geworden van onze omgeving
en wat wij er zelf aan kunnen doen, om onze toekomst nog milieubewuster bezig te zijn. In het voorjaar gaan we ook
een keer op excursie naar Hummel. Interessant en leerzaam.
Vrijdag hebben we ons dictee van blok 3 gemaakt. Er wordt door een aantal echt heel goede thuis geoefend. Doorgaan!
Maandag hebben we de gastles over de ‘kinderombudsman’. Bijna iedereen heeft het toestemmingsstrookjes ingeleverd.
Fijn weekend allemaal.

De eerste gesprekken voor het voortgezet onderwijs, zijn deze week gehouden. De afronding volg volgende week
maandagavond. Het begint al goed te leven onder de leerlingen. Het preadvies zorgt er voor dat er gekeken kan/gaat
worden welke scholen in aanmerking komen.
Afgelopen woensdag hadden we een prachtige gymnastiekles in de turnhal. Gelukkig is er niets gebroken. En ook juf
Odette draaide haar saltootje mee. Eerst nog een warming-up, en toen in groepjes langs de onderdelen. Vooral de
trampoline was een groot succes. En zo te zien zitten er ook een aantal natuurtalenten in groep 8.
Maandag komt er iemand van de Universiteit van Leiden een gastles geven over Kinderrechten. Dinsdag beleven we het
derde controledictee van spelling. Aan allen veel plezier dit 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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