
 

Nieuwsbrief 2 november 2015 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    

Sint Maarten 10 november 

Bijeenkomst naschoolse opvang 12 november (19.00 uur) 

Nationaal schoolontbijt 13 november 

Oudercontactavond 17-19 november 

Sinterklaasfeest 4 december 

Kerstviering 16 december (18.00 uur) 

Kerstvakantie 21 december tot 4 januari 

    
    
Thema avond (koffieavond) ICTThema avond (koffieavond) ICTThema avond (koffieavond) ICTThema avond (koffieavond) ICT    

Op dinsdagavond 26 januari staat een koffiemorgen gepland. Deze morgen wordt verplaatst naar 

dinsdagavond 26 januari om 19.45 uur. Tijdens deze avond willen wij met u in gesprek over de 

laatste ontwikkelingen op ICT gebied en de visie die wij als school aan het ontwikkelen zijn. 

Tineke de Birk zal aanwezig zijn om u van informatie te voorzien. 

  

FotograafFotograafFotograafFotograaf    

Vanaf dit schooljaar zal er ieder jaar een groepsfoto worden gemaakt. Een keer in 

de twee jaar worden pasfoto’s en foto’s met broertjes en zusjes gemaakt. Dit 

voorjaar zal fotograaf Boucher langskomen voor groepsfoto’s, pasfoto’s en foto’s 

met broertjes en zusjes. 

  

Bijeenkomst naschoolse opvangBijeenkomst naschoolse opvangBijeenkomst naschoolse opvangBijeenkomst naschoolse opvang    

Helaas is er nog geen instantie die naschoolse opvang wil aanbieden bij ons op school. Er zijn 

misschien nog andere opties mogelijk. De directie wil hier graag met u als ouder over in gesprek 

gaan. Daarom nodigen wij u op donderdagavond 12 november om 19.00 uur uit voor een 

bijeenkomst. Ervaringsdeskundige Ellen Kappen (Moeder Roemer) zal deze avond aanwezig zijn 

om informatie te geven. 

  

Boekenmarkt en tentoonstellingBoekenmarkt en tentoonstellingBoekenmarkt en tentoonstellingBoekenmarkt en tentoonstelling    

Donderdag 15 oktober was onze jaarlijkse 

boekenmarkt. Veel kinderen namen hun boeken 

mee om te verkopen. Naast de boekenmarkt was 

er ook een expositie van alle uitvindingen die de 

kinderen in de afgelopen weken hebben bedacht. 

Er was veel belangstelling deze middag. Er zijn 

veel boeken verkocht en fantastische uitvindingen 

bedacht. 

 

 

De kraam voor hulpkaravaan Griekenland heeft een bedrag van 52,50 euro opgeleverd! 

  



OverblijvenOverblijvenOverblijvenOverblijven    

Het komt regelmatig voor dat kinderen die niet overblijven, rond 12.45 uur al voor het hek bij 

school staan. Dit geeft onrust! Kinderen die niet overblijven, mogen vanaf 13.00 uur op het 

schoolplein spelen.  

    
Sint MaartenSint MaartenSint MaartenSint Maarten    

Op dinsdag 10 november aanstaande zullen we met de kinderen Sint Maarten 

vieren op school. U bent hierbij ook van harte welkom. We verwachten de kinderen 

om 16.50 op school.  

De organisatie van het feest is als volgt. Eerst  gaan alle kinderen naar binnen ieder naar zijn / 

haar eigen klas. U als ouder of belangstellende wacht buiten op het schoolplein. Om 17.00 uur 

gaan de deuren open voor u.  

Op het moment dat u naar binnen komt pakt u uit de hiervoor gereedstaande mandjes, één 

gekleurd papiertje. Iedere kleur staat voor een lokaal waar u dan plaats kunt nemen om te 

starten. De kinderen blijven gedurende het programma steeds in hun eigen klas. U wisselt steeds 

van lokaal zodat aan het eind van het programma u alle groepen langs bent geweest en dus ook 

alle kinderen hebt gezien en gehoord. De leerkrachten sturen u naar het volgende lokaal. 

Nadat alle lokalen zijn bezocht (dat zal rond 17.30 uur zijn) gaat u weer naar buiten u kunt daar 

wachten tot de kinderen naar buiten komen. De kinderen zullen daarna de school verlaten met 

hun lampion en een kleine traktatie verzorgd door de OR.  

    
Oproep: drop een idee in de DROPBOXOproep: drop een idee in de DROPBOXOproep: drop een idee in de DROPBOXOproep: drop een idee in de DROPBOX    

De OR heeft dankzij de opbrengsten van de oud papier acties van de afgelopen jaren een bedrag 

van € 4.000,00 gespaard.  

De OR vraagt alle ouders en kinderen om na te denken over wat we met dit geld kunnen doen 

voor onze school. Dus heb je/heeft u een leuk idee? Schrijf het op en drop het in de daarvoor 

bestemde DROPBOX! De DROPBOX staat in de gemeenschappelijke ruimte.  

 

Vergaderschema ORVergaderschema ORVergaderschema ORVergaderschema OR    

De OR vergadert een aantal keren per jaar. We vergaderen o.a. over de organisatie van 

festiviteiten en activiteiten op school. Hieronder staan de data waarop de OR dit schooljaar 

vergadert met de belangrijkste agendapunten. 

• 25 november: Sinterklaas, voorbereidingen Kerst 

• 9 december: Kerst 

• 9 februari: voorbereidingen Pasen 

• 9 maart: Pasen, Koningsspelen 

• 25 mei: Ouderavond, afscheid groep 8  

 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u een idee aandragen? Benader gerust iemand van de OR. 

 

Nationaal schoolontbijtNationaal schoolontbijtNationaal schoolontbijtNationaal schoolontbijt    

Op vrijdag 13 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In elke groep 

wordt aandacht besteed aan het belang van ontbijten en aan wat een gezond ontbijt is. Het is de 

bedoeling dat de kinderen op die vrijdagochtend een bord , een beker en bestek (voorzien van 

naam!) mee naar school nemen. Het ontbijt begint om 8.30u. In week 45 ontvangt u meer 

informatie over het Schoolontbijt. 



Groep 1 en 2Groep 1 en 2Groep 1 en 2Groep 1 en 2    

Herfst 

Om ons heen zien we de natuur veranderen, de bladeren krijgen prachtige  herfstkleuren en  

dwarrelen op de grond. Wij hebben mooie blaadjes gezocht en in bloem / bladpersen gedaan. 

Als ze droog zijn maken we er werkstukjes van. We hebben o.a. geleerd wat een bladnerf is.                                              

 

 

    

Sint MaartenSint MaartenSint MaartenSint Maarten    

In verband met Sint Maarten komt op dinsdag 10 november de gymles voor groep 1 en 2 te 

vervallen. De kinderen kunnen om 15.15 uur worden opgehaald bij school.  

Inmiddels zijn we begonnen aan het maken van onze lampions. Groep 1 maakt een spinnenweb- 

lampion en groep 2 een Chinese lampion. 

Graag meenemen: Lampionnenstokjes met naam. 

  

 

Thijmen en Kim… Thijmen en Kim… Thijmen en Kim… Thijmen en Kim…     

…zijn 4 jaar geworden en komen nu ook elke dag op school. Veel plezier in onze groep! 

    
    
PompoenenPompoenenPompoenenPompoenen    

Groep 2 is vorige week 

woensdag naar het 

Wierdenlandmuseum geweest 

en mochten daar pompoenen 

uithollen. Dat was nog een flink 

klusje. Alle kinderen gingen 

naar huis met een mooi 

resultaat! Met dank aan de 

educatiemedewerkers van het 

museum! 

 



Groep 3 en 4Groep 3 en 4Groep 3 en 4Groep 3 en 4    
    
Bezoek VerhildersumBezoek VerhildersumBezoek VerhildersumBezoek Verhildersum    

Afgelopen vrijdagmorgen hebben we een bezoek gebracht aan de Borg Verhildersum in Leens. 

We kregen een rondleiding door de borg waar Edzard met zijn zusje en ouders hebben gewoond.  

 

 

 

We zagen de slaapkamers, (met hemelbed) de keuken met fornuis, de ontvangstkamer met een 

kast die op een speciale manier werd geopend en de grote woonkamer. De kinderen ontdekten 

dat de ouders van Edzard wel rijk geweest moeten zijn. In tegenstelling tot Marie: zij woonde 

met 6 broertjes en zusjes en haar ouders in een arbeidershuisje, sliepen met zijn allen in de 

bedstee en woonden in een kleine kamer. De rondleiding werd o.a. verzorgd door “tante” die ons, 

gekleed als huishoudster van de borg, bij aankomst opwachtte bij de ophaalbrug. 

    
Veilig Leren LezenVeilig Leren LezenVeilig Leren LezenVeilig Leren Lezen    

Deze week neemt juf Inge in groep 3 de Herfstsignalering van VLL af. Deze tussentoets bestaat 

uit een tekst lezen, woorden  lezen onder tijdsdruk en een letterdictee. Vandaag zijn we 

begonnen met Kern 4 van de leesmethode. 

  

CircuitCircuitCircuitCircuit    

Vorige week zijn we gestart met werken volgens het circuitmodel. Per groepje zijn de kinderen 

bezig met o.a. smart games, sjabloon tekenen, herfstmandala’s en lampionnen maken. Elke 

circuitronde wordt er aan een andere opdracht gewerkt. 

  

MeenemenMeenemenMeenemenMeenemen    

Wilt u uw kind voor volgende week dinsdag een lampionlichtje, 

voorzien van naam, meegeven?  



 

Groep 5 en 6Groep 5 en 6Groep 5 en 6Groep 5 en 6    
    
Spelling, tafels en matenSpelling, tafels en matenSpelling, tafels en matenSpelling, tafels en maten    

Na een geslaagde kinderboekenweek, waar we vele uitvindingen hebben bewonderd en er vele 

boeken verkocht zijn en  een heerlijke herfstvakantie zitten we nu alweer midden in het ritme 

van taal en rekenen. We hebben het in groep 6  over meters en centimeters, liters en centiliters 

en handig rekenen, met keer en deelsommen. Met spelling hebben we het gehad over woorden 

als bomen en bommen, welke regel hoort erbij?  Ook woorden met een ‘c’  welke je uitspreekt als 

een ‘k’ kwamen aan de orde.   

Groep 5 had het met spelling over  ‘ou’- woorden, we konden heel veel vinden op de plaat die in 

ons boek staat.  Ook woorden die eindigen op –ig, -lijk, en –heid kwamen aan de orde.                             

Met rekenen  leerden we dat een deelsom  een omgekeerde keersom is.  En blijven we handig 

rekenen.  

In beide groepen we zijn nog steeds druk met de tafels. We willen voor de kerstvakantie de tafels 

van 1 tot en met 10 kennen!  Deze hebben we echt nodig om vlot te kunnen rekenen. Goed 

blijven oefenen dus.   

 

Openluchtmuseum in WarffumOpenluchtmuseum in WarffumOpenluchtmuseum in WarffumOpenluchtmuseum in Warffum    

Deze week zijn we met de groep in het 

openluchtmuseum in Warffum geweest.  Een 

hele belevenis. Hoe leefden de mensen vroeger,  

wat deden ze,  hoe ging het op school…. 

We mochten zelf schrijven op een lei, koper 

poetsen,  boenen met groene zeep en de was 

door de wringer halen, koffie malen. Spelen met 

speelgoed van vroeger op het pleintje.  In de 

klas hoorden we verhalen over vroeger.  En 

praten we nog steeds door over het 

museumbezoek. Iedereen was erg enthousiast.  

Papa en mama’s die hebben gereden willen we 

nogmaals bedanken.   

 

LampionsLampionsLampionsLampions    

Vanaf afgelopen vrijdag zijn we bezig met het maken van de lampions. De kinderen hebben een 

keuze kunnen maken uit een aantal voorbeelden. Ze zijn daarna heel enthousiast begonnen met 

tekenen, prikken en knippen.  We verwachten mooie resultaten te kunnen laten zien. 

  

Groep 7 en 8Groep 7 en 8Groep 7 en 8Groep 7 en 8    
    

Geen nieuws dit keer. 

 


