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Ontruimingsoefening uitgesteld tot woensdag 18 september:
Vanwege de regen kon de ontruimingsoefening afgelopen woensdag niet doorgaan.
Bij droog weer proberen we het woensdag om 10.50 uur weer. Ouders en andere belangstellenden
zijn uiteraard welkom!
Nieuws over de kriebelbeestjes
Afgelopen maandag is de luizencontrole geweest en waren wij luis vrij!!! Komende maandag is er nog
wel een her controle, maar wij hopen dan nog steeds luis vrij te zijn.
Er hebben zich ook twee nieuwe hulpouders aangemeld, maar het liefste hebben wij er nog twee
ouders bij. U kunt zich nog steeds opgeven bij juf Esther (e.kuijl@opo-furore.nl) of bij Inge Bouma
(OV). U mag natuurlijk ook maandag ochtend langs komen om eens mee te draaien.
Groet,
Het kriebelteam

School-contactpersoon Carins op de Swetten: even voorstellen!
Hallo allemaal, ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Paula Metz. Ik werk bij
Carins
en ben als School-contactpersoon verbonden aan de Swetten. Je kunt me dus van tijd tot tijd
tegenkomen op school. Heb je een kleine of grote(re) vraag over de opvoeding, opgroeien of
gezondheid van je kind? Zijn er moeilijkheden thuis of op school of zit je kind niet lekker in z'n vel? Ik
ben er om samen met jou/jullie een passend antwoord te vinden door te luisteren en mee te
denken. Loop gerust binnen. Dat kan iedere woensdag tussen 11.30 en 12.00 uur. Ik zit dan in de
kamer links van de trap in het hoofdgebouw. Bellen of mailen kan natuurlijk ook. Mijn advies is altijd
vrijblijvend. Op www.carins.nl vind je meer informatie over Carins.
School-contactpersoon de Swetten
T. 06 - 46072147
E. paula.metz@carins.nl
Aanwezig op woensdag tussen 11.30 – 12.00 uur
(kamer links van trap in het hoofdgebouw)

Paula Metz

Informatie uit de groepen:
HULP Kleuterplein
We willen het kleuterplein graag zandvrij maken en opknappen. Daarom vragen we uw hulp: wie wil
vrijdag 27 september vanaf 13.00 uur helpen om het zand rond de zandbak weg te scheppen en te
verplaatsen naar de speeltoestellen? Er zijn ook nog wat andere opknapklusjes te doen. Theo, de
klusjesman van school, zal aanwezig zijn en aangeven wat er moet gebeuren. Heeft u zelf een schep
en/of een kruiwagen? Dan graag meenemen. U mag uw naam doorgeven aan de leerkracht van uw
kind of mailen naar juf Rixt (r.haak@opo-furore.nl). Vele handen maken licht werk!

We leren elkaar steeds beter kennen door de spelletjes die we doen. Ook leren we veel over
lieveheersbeestjes en we bedenken woorden met de letter w.
Op vrijdag hebben we gymnastiek met meester Luuk van het Sportbedrijf. Hij zet toestellen en
materiaal klaar zodat de kinderen vrij kunnen klimmen, glijden, springen, werpen, rollen met ballen,
enz. Wilt u uw kind op vrijdag gemakkelijke kleding aantrekken zodat hij/zij zichzelf zelf kan uit-en
aankleden? Afgelopen vrijdag konden veel kinderen zichzelf al goed redden. Wilt u thuis oefenen als
het uit-en aankleden nog niet zo goed lukt?
Het boekenruilen is begonnen. Vanaf nu graag iedere woensdag het boek mee naar school om het te
ruilen voor een ander boek. Op woensdag nemen we geen speelgoed mee.
De juffen van de kleuterbouw
Afgelopen week hebben wij voor het eerst boeken geleend met hulp van de biebmoeders en
Miranda van de bibliotheek. Elke woensdag nemen we de boekentas weer mee naar school en
mogen we weer een nieuw boek lenen.
Met rekenen hebben we een winkel in de klas waarmee we oefenen met het betalen met 1 en 2 euro
munten. Volgende week gaan wij beginnen met het splitsen en daarnaast gaan we door met het
opzetten van getallen op het rekenrek.
Met lezen staan de letters r, e en v de komende week centraal. We doen ook al dicteetjes, hierdoor
merken de kinderen dat ze in een korte tijd al veel geleerd hebben en dat ze nu zelf ook woorden
kunnen gaan maken en schrijven.
De kinderen kunnen u hier a.s. woensdag 18 september meer over vertellen. We steken de info
avond in een ander jasje dit jaar. U mag nu met uw kind tussen 16:30-17:30uur op school komen,
waarbij uw kind u van alles kan vertellen (en laten zien) over wat wij allemaal doen in de groep.
Daarnaast kunt u natuurlijk voor vragen ook bij de juffen terecht. Wij hopen u allen te zien!
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We hebben deze week hard gewerkt. We hebben onder andere woorden met sch(r) en ei/ij geleerd.
Aankomende week leren we bij taal woorden die te maken hebben met natuur en weer. Spelling
gaat over woorden met en tweetekenklank. Bij rekenen herhalen we de sprongen van 10 en leren we
op tempo plus- en minsommen tot 10 te maken.
Woensdag van 16:30 tot 17:30 mogen de kinderen de klas en hun werk laten zien aan hun ouders.
Ook kunnen de ouders dan bij de leerkrachten terecht met vragen.
Alle kinderen moeten voor 8:25 op school zijn. Iedere dag starten we om 8:30 met het lezen. Graag
hier rekening mee houden.
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Klassendienst: Marouan, Milan, Bente en Sente
Afgelopen week hebben we geoefend met de kloktijden. De leerlingen oefenen hierbij het benoemen
van de kloktijd in hele minuten. Dit is nog lastig. Het is handig dit ook thuis te oefenen. Herhaal dan
ook even de keersommen 1,2,3,4,5 en 10. Aankomende vrijdag hebben de kinderen voor het eerst
de weeksluiting. Dit is vrijdagmiddag om 14.15 en ouders, van de kinderen die meedoen, zijn dan van
harte welkom. Deze week rekenen we met verhaalsommen en we oefenen de grote plus en min
sommen tot 1000 (bijv. 524+320=). Tijdens taal komt het lesdoel samenstellingen aanbod. Tijdens
spelling oefenen we met de korte klank (bommen) en de lange klank (bomen). We willen u graag nog
even herinneren aan het info-uurtje op 18 september van 16.30-17.30. Mocht er iets zijn dan zijn wij
ook te bereiken via ons mailadres: b.boschma@opo-furore.nl, k.deboer@opo-furore.nl,
w.wijma@opo-furore.nl en k.prins@opo-furore.nl
Klassendienst is voor: Hala, Jelte-Harm, Noor en Siri.
Weeksluiting: Siri, Linsey, Tycho en Tycho
Lyke, Bente, Sente, Noor
Juf Klarieke, juf Welmoed, juf Brenda en juf Karin.
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Maandagmiddag starten we met de lessen Rots & Water in de gymzaal.
Een week later dan gepland.
De kinderen moeten op maandag dus hun gymspullen meenemen.
Groep 6a van juf Greet loopt om 12.55 uur vanaf school naar de gymzaal.
Op tijd op school zijn dus!
Met geschiedenis beginnen we met blok 1.
Dit blok gaat over ontdekkers en hervormers in de eeuw tussen 1500 en 1600.
Woensdagmiddag in er een inloop uur om met uw in de klas te komen kijken van 16.30 uur tot 17.30
uur.
Op donderdag hebben we een circuit in drie groepen.
De weeksluiting begint weer.
Elke vrijdag kunt u komen kijken naar
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Woensdag 25 september is de eerste repetitie: aardrijkskunde blok 1 en topografie Europa deel 1.
Dinsdag krijgen alle kinderen de samenvatting en de kaart mee.
De Kinderpostzegelactie begint op woensdag 25 september. Groep 8 doet daar aan mee. Het is een
traditie die al vanaf de jaren '30 in Nederland plaats vindt.
Iedereen die dat wil mag een boek van school lenen om thuis te lezen. De boeken mogen maximaal 3
weken thuis blijven.
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