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Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn om op de inloop van groep 3 tot en met groep 8 zoveel ouders te treffen!
Allemaal materialen lagen klaar en ik zag kinderen prachtig vertellen en rondleiden. Veel
leerkrachten hadden zo tijd voor een kennismaking, praatje of het beantwoorden vragen. Fijn!
Ik kijk nu al uit naar de kleuter inloop rond de kinderboeken week. U hoort hier meer van via de
leerkrachten.
Judith
TSO it Bolebakje
U heeft bij ons op school de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven tussen de middag.
Om het voor de kinderen rustig en gemakkelijk te maken tijdens de overblijf passen we dezelfde
regels toe als de school. Zie schoolgids.
U kunt uw kind aanmelden via de website van school. De kosten zijn € 2.00 per keer per kind.
De kinderen mogen brood en drinken meenemen en eventueel als extraatje fruit, kaas, worst of
nootjes. Er is altijd thee aanwezig. Dus geen snoep (incl. koekjes)
Op het hoofdgebouw wordt er door de liefhebbers weleens sup a soup meegenomen, er wordt dan
gezorgd voor warm water.
Vrijdags mogen de kinderen brood en kaas meenemen en bakken we tosti’s.
We proberen zo uw kind zo goed, veilig en gezond mogelijk te verzorgen.

2 oktober: opening Kinderboekenweek!
Het is heel lang een traditie op de Swetten: een spectaculaire opening van de Kinderboekenweek.
Woensdag 2 oktober is het weer zover.
Om 8.30 uur speelt groep 8 met een aantal leerkrachten het verhaal 'de Paraplu' van Ingrid en Dieter
Schubert op het plein. Alle kinderen komen natuurlijk kijken en ook ouders en andere
belangstellenden zijn welkom. Om 8.45 uur is het afgelopen.
Zet deze datum dus alvast in je agenda!

Informatie uit de groepen:
We gaan meedoen aan een muziekproject van De Lawei. Dit vindt plaats op school en dinsdag a.s.
is de eerste keer. Het wordt vast leuk!
Er ligt erg veel zand rond de zandbak op het plein. Het zou erg fijn zijn als dat voor de herfst en
winter weg kan zijn, zodat de kinderen weer fijn kunnen spelen. Daarom vragen we nogmaals om uw
hulp:
Wie wil vrijdagmiddag 27 september a.s. meehelpen om het zand rond de zandbak weg te scheppen
en te verplaatsen naar de speeltoestellen?? Uw hulp is van harte welkom. Tijd: van 13.00 tot
ongeveer 14.00 uur. Aanmelden mag bij de leerkracht van uw kind en/of bij juf Rixt (r.haak@opofurore.nl). Wilt u wel helpen, maar komt de datum en/of tijd niet goed uit, dan mag u dat ook
doorgeven.
Verder gaan we het thema Welkom op school afronden. We herhalen o.a. de letter w en ook de
letter v van vriendjes.
Juf Rixt viert vrijdag 27 september a.s. haar verjaardag in groep 1/2c. De kinderen mogen deze
ochtend verkleed op school komen .
De juffen van de kleuterbouw
Wat waren er veel kinderen om hun ouders te vertellen hoe wij werken in de klas, ontzettend mooi
om te zien! Vragen konden gesteld worden aan ons, mochten er nog vragen zijn? Stel ze gerust of
kom even langs na schooltijd.
Komende week ronden wij kern 1 van lezen al weer af en mogen de kinderen laten horen welke
letters zij al kennen en hoe goed ze al kunnen lezen. In kern 2 gaan we verder met de letters en het
zoemend lezen. Zoemend lezen is niet meer elke letter hakken (b-a-l) maar de beginklank aanhouden
en de rest er gelijk achteraan pakken (bbb-al). Als u met uw kind leest, dan graag het liefst zoemend.
Op internet kunt u hier ook filmpjes van vinden; zoemend lezen.
Met rekenen hebben wij ook een toets afgenomen. Hierdoor kunnen wij goed zien welke kinderen
een bepaald onderdeel nog niet zo goed kunnen of juist wel. De rekendoelen voor de komende week
zijn het splitsen en klokkijken (hele en halve uren). Splitsen is het verdelen van een totaal dat dan dus
gelijk blijft. Voorbeeld; je gaat kegelen. Er zijn 9 kegels en 5 vallen om. Hoeveel staan er nog rechtop?
4, 4 en 5 is samen weer 9. Het totaal blijft dus gelijk.
Voor het klokkijken zouden wij het leuk vinden om foto`s te verzamelen. Deze foto`s hebben met tijd
te maken, bijvoorbeeld een mooie klok of verjaardagskalender. Meenemen mag, e-mailen kan ook
(i.paas@opo-furore.nl e.kuijl@opo-furore.nl f.broersma@opo-furore.nl a.stelma@opo-furore.nl )
Verzoekje aan de ouders; mocht uw kind nog niet kunnen veteren? Tot de herfstvakantie willen wij
nog helpen, daarna doen de kinderen zelf hun veters.
De juffen van de groepen 3
Wat was het leuk in de speeltuin afgelopen woensdag! Ondanks de regenbui heeft iedereen zich erg
vermaakt.
Aankomende week werken met rekenen onder andere aan het plaatsen van getallen op de
getallenlijn tot 100. Met taal maken we een toets. Bij spelling leren we meer over woorden met ei/ij
en hebben we het over woorden als bank en bang.
We beginnen aankomende week met verkeer. Daar leren we wanneer je een voetganger bent en
waar je het beste kan lopen.
Denk op woensdag aan de boeken voor het boekenruilen.
Juffen van groep 4

Komende week gaan we tijdens rekenen het hebben over: jaren, maanden en dagen. Ook oefenen
we de deelsommen met rest.
We schrijven een fantasieverhaal in het taalschrift en oefenen woorden die te maken hebben met
'dieren'.
We doen een spellingstoets, maar herhalen eerst de ei/ij, lange klank en korte klank.
Deze week bij Engels gaan we het leren hoe je een toets moet leren. De week erna is de toets van
Unit 1.
Klassendienst is voor: Esmé, Jessey, Tycho van der Meer en Dyani
Weeksluiting: Esmé, Tiara, Sinne, Mirthe
Dyani, Milan, Dilaan, Naomi
Juffen van groepen 5
Er zijn nog veel kinderen die de tafels onvoldoende beheersen.
Hierdoor lukken de deelsommen waar we momenteel aan werken ook niet.
Graag thuis oefenen.
Dit kan bv. op www.tafeldiploma.nl.
We maken de toets voor natuur en techniek vrijdag 27 september.
We oefenen alleen op school.
Afgelopen maandag zijn we begonnen met de Rots en Water lessen.
We hebben geleerd stevig te staan en ons soms als een rots en soms als water te bewegen.
Juffen van groepen 6
Woensdag is de eerste aardrijkskunderepetitie. Er is een samenvatting van Blink en topografie
Europa deel 1. Iedereen heeft de samenvatting meegekregen. Elke dag kort oefenen is beter dan één
keer heel lang!
Woensdag is de start van de Kinderpostzegelactie. Groep 8 doet hier aan mee. Het is altijd een race
tegen de klok. Je mag brood en drinken meenemen, zodat je ook echt om 12.00 uur kunt beginnen.
Volgende week donderdag gaan de eerste kinderen van groep 7 naar de schoolartsassistente.
Iedereen heeft thuis een uitnodiging gekregen.
Dinsdag 1 oktober gaan we naar de klimmuur in de sporthal aan de Splitting. Groep 7/8b is er van
12.00 -13.00 uur, 7/8a van 13.00 - 14.00 uur en 7/8c van 14.00 - 15.00 uur. Wie kan meefietsen?
De informatieavond voor de groepen 7 en 8 zijn volgende week dinsdag (24 september) van 19.30 20.30 uur. We gaan vooral informatie geven over het voortgezet onderwijs. Groep 8 krijgt in januari
het definitieve advies, groep 7 krijgt aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies. Maar ook
zaken als schoolreisje, feestavond, musical, enz... komen aan de orde. Het is dus een belangrijke
avond!
Meesters en juffen van groep 7/8

