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Beste ouders, verzorgers,
Wat was het een heerlijke boeken week. Fijn dat jullie er allemaal waren.
Afgelopen week heb ik kennisgemaakt met de OR. Geweldig! Wat een betrokken ouders en wat
hebben zij de financiën goed op de rit.
Op de zakelijke ouderavond zullen ze een korte samenvatting geven en een blik vooruit. Dit is erg
mooi. Zien wij u ook?
Ook de stembiljetten voor de MR druppelen binnen. Heeft u nog eentje thuis? Alvast dank voor het
mee naar school geven.
Vandaag is het dag van de leraar en kwamen er kleine presentjes van kinderen de school binnen.
Dank! Het is fijn om waardering te voelen.

Hartelijke groet,
Judith
Herfstvakantie:
De herfstvakantie is van 21 t/m 26 oktober.
Maandag 28 oktober zijn de kinderen ook vrij in verband met een studie dag voor de leerkrachten.
Heel veel publiek bij opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag speelde groep 8 met hulp van groep 7 'De Paraplu'. Het was de opening van de
Kinderboekenweek. We hebben enthousiaste en leuke reacties gekregen en we waren heel blij met
alle mensen die (ondanks een regenbui) allemaal kwamen kijken.
En nu languit op de bank met een boek!
Verkiezing oudergeleding medezeggenschapsraad
Alle oudste kinderen uit een gezin hebben een stembiljet meegekregen voor de
medezeggenschapsverkiezingen. Volgende week vrijdag is de laatste inleverdag. De kinderen kunnen
het stembiljet in de enveloppe inleveren bij de leerkracht.

Informatie uit de groepen:
De komende twee weken werken we nog aan het thema van de kinderboeken week: Reis mee. Het
accent ligt bij de kleuters op het onderdeel: in de ruimte. De kinderen leren allerlei nieuwe woorden
(astronaut, planeet, raket enz.) en maken mooie knutsel- en bouwwerken. Deze kunt u op woensdag
16 oktober komen bewonderen, tijdens het inloop uur van 16.30 tot 17.30. De letter r van raket,
ruimte, reis staat centraal en de cijfers 2 en 12 worden aangeboden.
Willen de ouders die dat nog niet hebben gedaan, hun kinderen gymschoenen meegeven.
Deze schoenen blijven dan op school.
Graag willen we de ouders, die afgelopen vrijdag op het kleuterplein hebben geholpen, bedanken
voor hun hulp. Wat fijn dat jullie er waren. Het meeste zand zit nu weer in de zandbak en het plein
ziet er weer netjes uit. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
We zoeken nog rijders voor de boswandeling naar Beetsterzwaag op woensdag 30 oktober. U kunt
zich opgeven op het memobord in de hal. Wilt u dan ook aangeven hoeveel kinderen u mee kunt
nemen in de auto?
De juffen van de kleuterbouw
Komende week ronden wij alweer kern 2 af van veilig leren lezen. Aan het eind van de week mogen
de kinderen weer laten horen of ze de geleerde letters nog benoemen kunnen en hoe goed ze
woordrijtjes kunnen lezen. Wist u dat alle kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Ook
is de bibliotheek boetevrij, dus mocht u een keer te laat zijn met inleveren dan krijgt u geen boete
meer. In de bibliotheek kunt u boekjes lenen op start of m3 (midden groep 3) niveau. Maar ook veel
informatieve boeken die u samen met uw kind kunt lezen.
Met rekenen splitsen we rustig verder; de getallen 7,8,9 zijn nu aan de beurt. U kunt dit thuis ook
oefenen door 7 blokjes/stiften/lego blokjes etc te pakken en dit over uw beide handen te verdelen.
Bijvoorbeeld 2&5 of 3&4 en dan geeft uw kind antwoord, het liefst zonder één voor één te tellen.
Zodat het geautomatiseerd wordt. Eerst met beide handen in het zicht, later met één hand zichtbaar
(en de ander uit het zicht). Met blink hebben wij het over bijen en hebben wij afgelopen week zoem
de bij geknutseld. Ook het thema de ruimte gaat volgende week verder in groep 3, er zijn al heel veel
verpakkingen ingeleverd, maar er mag nog meer bij
(lege ranja flessen, doosjes, eierdozen etc).
De juffen van de groepen 3
Maandag zwemmen we met kleren aan.
U heeft allemaal een mail ontvangen waarin staat welke kleding mee moet.
Ons nieuwe blok van taal gaat over de natuur, het weer en dieren.
Woorden als het bloembed, bliksem en de schutkleur komen aan de orde.
Met rekenen blijven we oefenen met het maken van sprongen van tien op de getallenlijn.
Ook gaan we herhaald optellen met groepjes bij een plaatje.
Blink gaat over fossielen. Heb je thuis een fossiel? Neem gerust mee om te laten zien!
De enkele groep 4 heeft vorige week lekkere pizza broodjes gebakken. Bedankt voor het heerlijke
recept Quinten!
Juffen van groep 4

Deze week gaan we oefenen hoe je de toets van natuur en techniek moet leren. De leerlingen krijgen
het leerblad mee naar huis om ook thuis te oefenen.
De toets van geschiedenis is deze week op donderdag. Ook voor deze toets wordt in de klas
geoefend. De toets gaat over de prehistorische jagers en boeren.
Tijdens taal gaat over een mening kunnen geven over een boek en we oefenen weer nieuwe
woorden. Spelling gaat over f- en v- woorden en ook over samengestelde woorden.
We gaan bezig met temperaturen en we oefenen plus en min sommen tot 100 en tot 1000.
Let er weer even op dat je op tijd op school komt.
Klassendienst is voor: Devin, Floor, Silas en Ghazal
Weeksluiting is voor: Silas, Ghazal, Fenna, Dévin
De presentatie is voor: Bente, Lyke
Juffen van groepen 5
Rekenen: we oefenen de grote deelsommen zoals 65:5.
We maken er twee sommen van:
50:5 en 15:5.
Zo kunnen we deze sommen op een makkelijke manier oplossen.
Met natuur en techniek werken we over het thema In weer en wind.
We kijken o.a. naar de invloed die de zon heeft op het weer op aarde.
Maandag graag de gymkleren weer mee voor de Rots en Water lessen.
Juffen van groepen 6
We hebben hard gewerkt aan de opening van de Kinderboekenweek. Leuk dat er ook heel veel
ouders en andere belangstellenden waren! In onze groepen zijn we ook met de voorleeswedstrijd
begonnen. Van iedere groep gaan 2 kinderen naar de finale op vrijdag 18 oktober.
Donderdag gaan een paar kinderen van groep 7 naar de schoolarts. De uitnodigingen daarvoor zijn
naar jullie huisadres verstuurd.
Meesters en juffen van groep 7/8

