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Beste ouders, verzorgers,
De voorbereiding voor de Kinderboekenweek is op school al in volle gang. Fijn wanneer we u bij de
opening zien! De MR houdt een verkiezing en stelt zich in de bijlage aan u voor. U krijgt binnenkort
een stembiljet mee naar huis.
Een kunstenaar gaat nog contact met mij opnemen voor een prachtig schilderwerk in de school. De
plannen voor de school bibliotheek nemen vormen aan en nu is het zaak om hier geld voor te vinden.
Het eerste idee was een sponsorloop, een half gesprek over een bingo avond, natuurlijk ben ik ook
nieuwsgierig naar uw goede ideeën!
Op 2 oktober open ik de andere, vernieuwde school waar ik afscheid neem, ook werk ik daar voor de
herfstvakantie mijn opvolger in. Erg blij dat ik mijn oude school in goede handen achterlaat en ik zo
na de herfstvakantie ik mij volledig op de Swetten kan richten. Wist u dat er 840 scholen in
Nederland met een vacature voor directeur zijn? Vandaag lees ik dat de eerste school in Nederland
de deuren sluit bij gebrek aan leerkrachten....
Terug naar ons mooie Swetten, aankomende 4 oktober is het dag van de leraar. Ons prachtige
beroep mag gewaardeerd worden! Er komt gebak voor ons team. Wanneer ook kinderen met
tekeningen, kleine attenties willen komen: dit wordt zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet,
Judith
directeur OBS de Swetten

REIS MEE! (ook met je hond of knuffel)
Woensdag is de opening van de Kinderboekenweek om 8.30 uur op het plein van het hoofdgebouw.
Groep 8 speelt het prachtige verhaal 'de Paraplu' van Ingrid en Dieter Schubert. Hond vindt een rode
paraplu. Maar als hij hem opsteekt, wordt hij door een grote storm over de hele wereld geblazen.
Dan beleeft hij allemaal grappige en spannende avonturen. Het wordt een mooie voorstelling met
veel beesten en muziek. Om 8.45 uur is het afgelopen.
Natuurlijk is iedereen welkom om te komen kijken. Hopelijk wordt het net zo druk als vorig jaar! Als
je thuis een hond hebt, die het leuk vindt om te komen kijken, dan mag hij (of zij) mee. Je mag ook
een knuffel meenemen. De echte honden moeten na de voorstelling weer naar huis.
Je kunt het verhaal (zonder tekst) alvast op Youtube bekijken
(https://www.youtube.com/watch?v=oNYRavhcv9s) of typ: 'de paraplu'.
Als het een beetje regent, dan gaat de voorstelling door. Als het plenst, dan moeten we het
uitstellen.
KOM KIJKEN en REIS MEE!

Informatie uit de groepen:
Woensdag 2 oktober a.s. is de opening van de Kinderboekenweek op het plein van het
hoofdgebouw. Kinderen en leerkrachten spelen het boek De paraplu na. Wilt u uw kind(eren) tussen
8.15 en 8.30 uur op het plein van het hoofdgebouw brengen? Graag bij de eigen leerkracht. Na de
opening lopen we met de groepen terug naar de kleuterschool.
Het thema van de Kinderboekenweek is Reis mee! Daar gaan we over werken. Het boek Andre het
astronautje op zoek naar Laika staat centraal.
Woensdag 30 oktober is de jaarlijkse boswandeling. We gaan de hele ochtend naar het bos in
Beetsterzwaag. Om hier te komen hebben we auto’s nodig. Ouders die mee willen kunnen hun naam
vanaf maandag 30 september op het bord in de gang schrijven. Verdere informatie volgt.

De juffen van de kleuterbouw
Woensdagmorgen is de opening van de Kinderboekenweek! U komt toch ook? In groep 3 bij juf
Esther en juf Antsje gaan de kinderen werken over Ruimtevaart. Willen deze kinderen ook lege
verpakkingen meenemen om mee te knutselen?
In groep 3/4 gaan we het hebben over op reis gaan en vervoersmiddelen. Heeft u thuis nog boekjes
of ander materiaal wat bij dit thema aansluit, dan mag dat mee naar school voor de tentoonstelling?
Het liedje van Kinderen voor KInderen: Reis mee! wordt volop geoefend in de groep.
Met lezen gaan we de volgende letters leren: 'ee', 'b' en 'oo'. Hier gaan we woorden mee maken en
lezen. Met rekenen gaan flitsbeelden tot 10 automatiseren en gaan we verder met splitsen. Een leuk
spelletje om het splitsen te oefenen is Halli Galli.
Groeten de juffen van groep 3
De juffen van de groepen 3

Deze week start de Kinderboekenweek.
U komt toch ook kijken bij de opening?
Het thema dit jaar is; Reis mee.
Op iedere maandag en dinsdag is juf Malou in groep 4.
Als alles goed gaat begint zij in februari met haar lio stage.
We hebben een signaaldictee voor spelling gemaakt.
De woorden die we nog lastig vinden gaan we extra oefenen deze week.
Bij taal herhalen we wat lidwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn.
Rekenen gaat over door en terug tellen met sprongen van 5 en 10.
Schrijf vast in uw agenda!
Maandag 7 oktober moeten de kinderen met kleren aan zwemmen. U ontvangt nog een mail over
wie welke kleding mee moet nemen.
Juffen van groep 4
Volgende week is de opening van de kinderboekenweek 'Reis Mee'. We gaan in de klas ook allerlei
leuke activiteiten hiermee doen.
We hebben van de week een toets van Engels (Unit 1). Dit hebben we op school al geleerd. Dit
kunnen de leerlingen thuis ook nog oefenen.
We gaan tijdens rekenen bezig met +en- sommen tot 1000, staafgrafieken, keersommen en
verhaalsommen. We startten met een nieuw blok van taal. We leren dan wat een bijvoeglijk
naamwoord is. Spelling gaat over twee leerdoelen: -eer, -oor, -eur en v-/f-. We hadden afgelopen
week een toets. Wat veel leerlingen nog lastig vonden waren de ei/ij woorden.
Klassendienst: Fenna, Luca, Yllana en Jeldau
Presentatie: Jeldau, Lou
Weeksluiting: Jessey, Joukje, Luca, Tichan
Juffen van groepen 5
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Juffen van groepen 6

Dinsdag gaan we naar de klimmuur. Kom op de fiets en trek sportieve kleren aan of neem ze mee.
Zorg ook voor goede schoenen. Op blote voeten klimmen kan niet. Groep 7/8b fietst om 11.40 uur
weg en is om 13.40 weer terug. Deze kinderen moeten brood, fruit en drinken meenemen. Om 14.00

uur zijn ze vrij. Groep 7/8a vertrekt om 12.40 uur. Zij mogen om 11.30 uur naar huis om te eten.
Groep 7/8c vertrekt om 13.40 uur en is om 15.20 uur terug. Wie kan met ons meefietsen? Graag
opgeven via de kinderen.
Volgende week beginnen we met de voorleeswedstrijd. Bereid een goed stukje uit een boek voor dat
ongeveer 4 minuten duurt. De finale is vrijdag 18 oktober.
Woensdag is de opening van de Kinderboekenweek. Groep 8 heeft een belangrijke rol! Ze moeten
om 8.00 uur op school zijn.
Meesters en juffen van groep 7/8

