Nieuwsbrief van 28 oktober 2016
Het is bijna wintertijd dus tijd voor ANWB Lightwise!
De wintertijd gaat het komende weekend in en de dagen worden steeds korter,
de hoogste tijd voor ANWB Lightwise!
Dit jaar gaan met Lightwise zo’n 250.000 scholieren weer veilig en goed verlicht
het (fiets)pad op. Onze school en vooral jullie kinderen dus onze leerlingen doen mee!
Wat is ANWB Lightwise?
Lightwise is een programma voor basisscholen waarin veilige fietsverlichting voor
leerlingen centraal staat. Met Lightwise helpen de ANWB, scholen, leerlingen, ouders
en vrijwilligers gezamenlijk mee om het aantal verkeersongelukken onder kinderen in
Nederland te verlagen.
Op dinsdagmiddag 8 november willen we de fietsen van de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 controleren.
Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Dus mama’s, papa’s, opa’s, oma’s of andere personen die willen helpen,
laat het de leerkracht van uw kind weten vóór woensdag 2 november.

Wij hebben jullie hulp hierbij nodig!
De kinderen worden die middag door de vrijwilligers uit de groepen gehaald, waarnaar hun fiets, aan de hand
van een checklist, wordt gecontroleerd.
De leerlingen moeten deze middag dus op de fiets naar school komen.
Groeten,
Krista van Beijeren en Debbie van de Wetering

Denk om je fietsverlichting nu de herfst is aangebroken!!

Nieuws van de peutergroep
Licht en donker
Vanaf de herfstvakantie tot 11 november (Sint Maarten) knutselen, lezen, spelen en zingen we over het thema
‘licht en donker’. We hebben al een prachtige maan geschilderd (al lijkt het door de kleuren meer op Mars). Ook
zullen we een lampion met de kinderen maken.
Op donderdagmiddag 10 november gaan we ‘oefenen’ met het Sint Maarten lopen in de school. We gaan dan op
bezoek bij groep 4 én we maken met alle kinderen van de school een korte lampionnenoptocht over het
schoolplein.
Sinterklaas
Ook dat feest komt snel dichterbij. Op maandag 5 december vieren we Sinterklaas op school. Hij komt ’s
morgens rond half 9 aan. Wij verschuiven deze dag de ‘middag’ naar de ‘ochtend’. Dat betekent dat de peuters
maandag 5 december van 8.30 tot 11.00 welkom zijn. Zo kunnen we met alle kinderen van de school het feest
vieren.
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Nieuws uit groep 5/6
Op dinsdag 1 november a.s. gaan de leerlingen van groep 5/6 naar de bibliotheek in Veendam.
De kinderen krijgen een rondleiding en moeten allerlei opdrachten maken.
Wie kan er meerijden? We vertrekken om 8.30 uur bij school.
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
De huiswerkmap gaat zoals u weet elke vrijdag mee naar huis. Denkt u er aan dat de map op maandag weer op
school aanwezig is?
Ook krijgen alle leerlingen na les 8 van rekenen een oefenblad mee naar huis om te oefenen voor de toets. In het
weekoverzicht leest u wanneer les 8 aan de beurt is. Op onze website staat het weekoverzicht.
De leerlingen die in de hulpgroep van techn.lezen zitten ,oefenen in kleine groepjes met de Ralfi methode. Ze
lezen dan samen met de leerkracht de tekst van begr.lezen. De leerkracht leest dan de tekst voor en vervolgens
moeten de leerlingen de tekst hardop lezen. Moeilijke woorden worden tijdens deze leessessies besproken. We
proberen hiermee het leesniveau te verhogen.
Binnenkort starten we met het maken van de lampionnen.
Denkt u er aan om het rapport weer mee te geven naar school?
Alvast bedankt!
Voor de vakantie hebben wij opa’s en oma’s op bezoek gehad.
We hebben samen een soort speurtocht gedaan. Er waren
verschillende onderdelen. Een verhaal schrijven, sommen maken,
tekenen, een estafette en een te gekke foto maken. Een impressie
van deze middag is te vinden op de website bij de foto’s van
groep 5 en 6. Zowel de opa’s en oma’s (vader, moeder, broer) als
de kinderen en de juf hebben het erg leuk gehad deze middag.
Vandaag gaan we beginnen met onze lampionnen.
We kunnen kiezen uit twee verschillende soorten.
Tijdens de lessen zijn we er achter gekomen dat we klokkijken (digitaal en analoog) en de tafels toch nog wel
lastig vinden. Hier zijn we in de klas dan ook druk mee aan het oefenen. Aan de ouders/verzorgers willen jullie
hier thuis ook mee blijven oefenen?
Nieuws uit groep 3
Inmiddels zijn we al begonnen met Kern 3 van Veilig Leren Lezen. Deze kern heeft als titel: ” Wat zit daar in?”
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag alles weten, ze willen nieuwe dingen leren, ze willen
onderzoeken. Dit thema sluit aan bij deze natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. De kinderen zullen deze kern
de volgende structuurwoorden leren: doos, poes, koek, ijs en zeep. Hierbij horen de letters: d, oe, k, ij, z.
De moeder van Hakim is onze klassenmoeder geworden. Zij zal mij assisteren bij de organisatie van activiteiten in
de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij Sint Maarten, Sinterklaasfeest, Kerstfeest,
uitjes, enzovoorts. Zij zal jullie op bepaalde momenten dus benaderen om te helpen.
Het is voor de klassenmoeder handig om jullie email adressen te hebben. Heeft u daar bezwaar tegen dan hoor ik
dat graag!
11 November zullen wij, samen met groep 4, Sint Maarten vieren in De Veenkade. Als u kunt heen- en weer
rijden, wilt u dat doorgeven aan de klassenmoeder?
Zou u uw kind, vóór 10 november, een goed werkend lampionstokje, voorzien van naam, mee willen geven naar
school?
Ik hoor van veel kinderen dat ze al oefenen op gynzykids.com. Super!
De woorden van kern 3 staan er inmiddels op.
Heeft u vragen? Dan kunt u altijd even binnenlopen of een afspraak met me maken.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
Groep 1 heeft er weer een leerling bij! Shiney Heward is 25 oktober 4 jaar geworden en komt nu elke dag bij
ons op school. Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op school.
Stagiaire groep 1 en 2 wil zich even voorstellen:
Sinds een paar weken loop ik stage in groep 1/2, zoals u misschien hebt gehoord van uw kind. Ik ben Marleen en
ik ben een tweedejaars student bij Stenden hogeschool aan de pabo. De komende maanden ben ik nog in deze
groep en ik verzorg op mijn stagedagen ook een aantal activiteiten.
Terugblik
Wat hebben we samen genoten van de Kinderboekenweek! Wat geweldig dat er zo veel opa’s en oma’s bereid
waren om op school te komen en te vertellen over vroeger. Ook was het gezellig om samen een boek te lezen.
Opa’s en oma’s bedankt voor jullie hulp!
Thema
We zijn deze week met ons nieuwe thema “ licht en donker ” begonnen.
We zijn al druk aan het knutselen van een lampion. De kinderen mogen voor 9 november hun lampionstokjes
mee naar school nemen. Graag voorzien van naam. Ook hebben we een donkere hoek in de klas gemaakt. De
kinderen mogen een zaklamp meenemen voor het spelen in deze donkere hoek. We hebben het er samen over
gehad dat je ook wel eens bang kunt zijn in het donker. Het boek “Beer is bang” staat deze weken centraal.
Wij gaan in alle groepen over dit thema aan het werk in het kader van de cultuurweken.
Sporthal
Deze week gingen de kinderen van groep 1 en 2 naar de
sporthal. Wat was het geweldig om met elkaar te gymmen
in de grote sporthal.
Cijfers en letters
We leren de komende weken het cijfer 3 . Ook leren we de
letter l. Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met
deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Belangrijke data
1 november: Hoi Pippeloi bij groep 1 op bezoek.
8 november: Nationaal schoolontbijt. Welke ouders kunnen helpen?
10 november: Sint Maarten in de Breehorn
Projectnieuws schoolbreed
De komende twee weken werken we aan een schoolbreed thema.
Het thema is ‘donker en licht’. Hierbij kan je aan van alles denken:
ruimte, Sint maarten, wintertijd, noem maar op!
De groepen laten zien waar ze mee bezig zijn. Er worden werkjes gemaakt en
foto’s geplaatst op de website.
We willen het project op donderdagmiddag 10 november gaan afsluiten
met een lichtjesroute door de school en op het plein. Alle groepen komen
om 15.25 uur op het plein en zingen dan Sint maarten liedjes.
U bent van harte uitgenodigd om dan een kijkje te komen nemen!
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