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AGENDA
September
Din 12

Informatieavond
1e ronde: 19.30- 20.00 uur
2e ronde: 20.15- 20.45 uur

Don 14
18 en 20

Don 21

Freerunning groep 3 t/m 8 13.15 uur
Startgesprekken
Maandag 18 september in de middag en avond
Woensdag 20 september in de middag
Schoolreis groep 1 en 2
Schoolreis groep 3 t/m 6
Nieuwsbrief

27 t/m 29

Schoolkamp groep 7 en 8

Oktober
Woe 4

Start Kinderboekenweek "Gruwelijk eng"

Don 5

Dag van de leraar
Staking school, alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief

Vrij 6
Don 12

Studiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
Leerlingenraadvergadering

Woe 18
Don 19
Vrij 20
23 t/m 27

Onderwijsavond (meer info volgt)
Nieuwsbrief
Halloween en afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is weer begonnen en iedereen is met veel enthousiasme gestart. De
nieuwsbrief zal vanaf dit jaar niet meer op de vrijdag worden gestuurd, maar op de
donderdag. De reden is dat er soms zaken in de nieuwsbrief staan waar je als ouder
vragen over hebt en die kun je in het weekend niet stellen, maar nu in het vervolg wel op
vrijdag op school. Kom dan gerust langs met uw vragen.
Zoals u wellicht heeft vernomen in het nieuws zal er op 5 oktober een landelijke staking
zijn in het basisonderwijs. Als school zijn wij ook van mening dat er iets moet veranderen
op het gebied van salaris en de (papieren) zaken die er vanuit de overheid worden
verwacht. Dit is dan ook de reden dat onze school op donderdag 5 oktober dicht zal zijn.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij de directie terecht.
Wij wensen iedereen een leerzaam en plezierig schooljaar toe!
Gymtijden
Hieronder een overzicht van de gymtijden en dagen:
Tijden
Groep
Dinsdag
08.30-09.15 uur
3 en 4
09.15-10.00 uur
7 en 8
10.30-11.15 uur
5 en 6
11:15-12:00
1 en 2
Donderdag
08.30-09.15 uur
3 en 4
09.15-10.00 uur
7 en 8
10.00-10.45 uur
5 en 6
11.15-12.00 uur
1 en 2

Door wie
Rick
Rick
Rick
Rick
Rick
Rick
Rick
Rick

Waar
Sporthal
Sporthal
Sporthal
School
Sporthal
Sporthal
Sporthal
School

Informatieavond 12 september
Op dinsdag 12 september staat er een informatieavond gepland waarbij er uitleg wordt
gegeven over de klas, Snappet (gr 5 t/m 8), de methoden etc. Tevens bent u in de
gelegenheid om met de nieuwe directeur informeel in gesprek te gaan.
Hieronder het programma:
19.00 uur: inloop met koffie/thee
19.15 uur: openingswoord Lars
19.30 uur: voorlichting groep 1/2 en 5/6
20.00 uur: pauze met koffie/thee
20.15 uur: voorlichting groep 3/4 en 7/8
Op het moment dat er geen voorlichting voor u is, dan heeft u de mogelijkheid om in
gesprek te gaan met de directeur en er zullen papieren liggen voor de Startgesprekken
van 18 september. Voor aanvang van de gesprekken worden deze papieren gebruikt.
Tevens zullen er lijsten liggen waar u zich als ouder op kunt inschrijven om de school te
ondersteunen, bijvoorbeeld voor pleindienst, bibliotheekouder, klassenouders etc.
Aanwezigheid Lars
Maandag 11 september (directieoverleg Westerwijs)
Dinsdag 12 september
Donderdag 14 september (directieoverleg Westerwijs)
Vrijdag 15 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
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Schoolreis groep 1/2
Op donderdag 21 september gaat groep 1/2 op schoolreis naar Sanjesfertier in
Feanwalden.
• Aanwezig op school 8:30
• Uitzwaaien/ vertrek bus 9:00
• Terug op school: rond 14:30
Voor eten en drinken wordt deze dag gezorgd. In de bus mogen de kinderen een snoepje
mee, maar geen chips. De kinderen kunnen binnen en buiten spelen dus graag kleren
aandoen waarin ze lekker kunnen bewegen en die vies mogen worden.
Het is ook fijn als er een extra setje kleding meegaat in de tas voor eventuele
ongelukjes. Er hoeft geen geld mee.
Schoolreis groep 3 t/m 6
Op donderdag 21 september gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreis naar Wildlands in
Emmen!
• Aanwezig op school: 8.30 uur
• Vertrek met de bus: 9.00 uur
• Terug op school: tussen 17.00 en 17.15
•
•
•
•

Eten en drinken: voor lunch wordt gezorgd. Voor de ochtend en de middag graag
extra drinken meegeven. Ook mag er wat lekkers mee.
Rugzak: de kinderen houden hun spullen bij zich. Graag een stevige rugzak
meegeven.
Extra meenemen: regenjas of poncho.
Er hoeft geen geld mee.

De kinderen zullen met een begeleider in groepjes op avontuur gaan. Wanneer u in het
bezit bent van een abonnement op Wildlands kunt u deze meegeven aan de leerkracht.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat gezellig om iedereen na 6 weken vakantie
weer te zien. We hebben 2 nieuwe kinderen in de klas: Roweno en Hazifa, welkom!
Ook de eerste verjaardagen hebben we alweer gevierd. Maria werd in de vakantie 5 en
Kirsten werd dinsdag 5 jaar, bedankt voor de lekkere traktaties.
We hebben deze week alweer lekker gespeeld, gewerkt en spelletjes
in de kring gedaan. We leerden het lied ‘het schooljaar is begonnen’,
bekeken waar we allen in de klas konden vinden, lazen een boek over
een kraai zonder vriendjes en hebben geoefend met de regels in de
klas. Wat weten we nog veel regels van vorig jaar! Raai de Kraai
woont ook weer bij ons in de klas. Hij heeft zijn eigen nest op de
boekenkast maar we hebben ook al
nesten voor hem gebouwd in de
bouwhoek.
En wat een geluk, we krijgen vanaf
dit jaar dinsdag en donderdag gymles van meester Rick!
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Op dinsdag en woensdag hebben we een
rondje gemaakt door de school. Wat is er
nog meer in onze school te vinden en
welke juffen en meesters zijn er? Zo
hebben we meester Lars gezien (en
kwamen erachter dat hij de baas van de
school is), hebben we een bezoekje
gebracht aan de kinderopvang en zagen
we waar de oude groep 2 is gebleven, bij
juf Esther!
De klas hebben we ook al gezelliger gemaakt, we hebben allemaal een
handafdruk op de deur gemaakt met verf. Zo heten we iedereen welkom in
de klas en kunnen we zien wie er allemaal bij ons in de klas zit. Vrijdag zijn
we begonnen met het maken van de verjaardagskalender, u kunt deze
volgende week bewonderen in de klas.
Vanaf woensdag start groep 1/2 weer met de inloop. Dit zal anders gaan dan u en de
kinderen nu gewend zijn. Op de informatieavond zal ik u hier meer over vertellen. Ook
gaan we dit jaar met de groep iets nieuws doen, ‘boekenruilen’. Ook hierover zal ik u
meer vertellen tijdens de informatieavond.
Juf Annemiek
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Groep 3 en 4
Het was afgelopen maandag best wel even spannend, de eerste dag na de zomervakantie
(niet alleen voor de kinderen, maar ook voor juf 😉) . De kinderen in groep 3 hebben een
nieuwe juf en een eigen tafel, stoel en plek in de klas. Voor de kinderen van groep 4 en
voor Chris en Rowan was veel nog bekend en gelukkig konden zij de nieuwe kinderen in
groep 3 al goed op weg helpen. We hebben samen afspraken gemaakt over het werken en
spelen en hebben elkaar al een beetje leren kennen de afgelopen week. Zo is er op
donderdag een zelfportret gemaakt. Eerst hebben we het gehad over verschillen en
gelijkenissen tussen kinderen en daarna is er op het digibord een portret van juf getekend.
Er moest goed gelet worden op de vorm van het gezicht, de kleur van de ogen en de kleur
en lengte van het haar. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag met een eigen portret.
Iedereen kreeg een spiegeltje om goed te kunnen kijken welke kleuren en vormen in het
gezicht zitten. Met kleurpotlood is daarna nauwkeurig een echt zelfportret gemaakt. We
zijn nog niet helemaal klaar, maar komt u volgende week maar eens in de klas het
eindresultaat bewonderen!

Voor groep 3 zijn dit jaar veel dingen nieuw. Zo zijn er verschillende vakken, bijvoorbeeld
rekenen, schrijven en veilig leren lezen. De eerste letter is al geleerd: de /i/. Bij elke letter
hoort een gebaar, vraagt u maar eens welk gebaar bij de letter /i/ hoort!
Groep 4 heeft ook een aantal nieuwe dingen dit schooljaar, maar ook met bekende vakken
zoals
rekenen
en
schrijven
is
al
een
beginnetje
gemaakt.
Voor meer informatie over de leerstof en praktische informatie over routines en
regels in de klas vraag ik u om naar de informatieavond te komen op dinsdag 12
september.
We hebben ook een nieuwe vriend in de klas. Vraagt u maar eens aan uw kind wie het is
en
wat
hij
komt
doen
🙂!
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Er kan geoefend worden met....
Groep 3
Kan uw kind de letter /i/ herkennen?
De telrij tot 20
Hoeveelheden tellen tot 6

Groep 4
Lezen
Plus- en minsommen tot 20
Sommen met wisselgeld (bijv. Het
kost 7 euro en ik betaal met een
briefje van 10, hoeveel wisselgeld
krijg ik?)
Schrijven van de hoofdletters N en M

De begrippen meer, minder, evenveel
Groep 5/6

We hebben deze week een leuke start gemaakt. Dit schooljaar werken we vanaf groep 5 met
Snappet tablets. Op deze tablets krijgen de kinderen de lessen rekenen en spelling.
Het was dan ook een groot succes toen de tablets voor eerst op tafel kwamen. Iedereen heeft zijn
eigen tablet gekregen. Het lijkt een vrolijk geheel met al die kleuren tablets op tafel.
Voor veel kinderen is het nog wennen om goed met een toetsenbord om te gaan, want waar staan
nu precies alle cijfers en letters?… Door elke dag erop te werken, worden we er vanzelf beter in!
Bent u nieuwsgierig geworden naar de tablets? Kom gerust tijdens de inloop een kijkje nemen in de
klas of kom natuurlijk langs op de informatieavond!
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De eerste dagen zijn we veel bezig
geweest met het samen opstellen van de
groepsregels en klasse!taken. Ook doen
we regelmatig spelletjes om elkaar goed
te leren kennen.
De eerste schooldag heeft iedereen
tekeningetjes gemaakt van de vakantie.
Aan de hand van deze tekeningen konden
ze veel vertellen over hun vakantie.

Groep 5/6 en juf Dorien

Belangrijk:
- Gymnastiek op dinsdag en donderdag. Fiets mee.
- Dinsdag 12 september
Ouderinformatie avond, start 19:00 uur
Wat gaat uw kind leren? Hoe gaat het in groep 5/6?
- Maandag 18 september / wo 20 september
Omgekeerde oudergesprekken
- Donderdag 21 september: Schoolreisje
- Vrijdag 22 september: juf Dorien afwezig, juf Carin hele
dag.
- 27, 28, 29 september: juf Dorien op kamp, juf Carin
elke dag.

Ja, we mogen weer! Oeh ah, ochtendgymnastiek! Afgelopen maandag werden de kinderen even lekker
wakker geschud met de ochtendgym. Spannend weer zo'n eerste dagje. Wat staat er dit jaar te
wachten aan nieuwe methodes, nieuwe vakken, nieuwe regels en routines? Een nieuwe klas en voor
sommige kinderen een nieuwe juf. Alles is weer even wennen. Ook het werken met de tablet is nieuw,
maar bevalt erg goed! Iedereen is erg enthousiast als er rekenen en spelling op het programma staat.
Nu dit enthousiasme nog volhouden, dan komen we het jaar wel door! Tijdens de informatieavond is
er de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe de kinderen te werk gaan op de tablets. Ook staat kamp op
het programma voor 27, 28 en 29 september. Ameland is de bestemming en juf Dorien, de vader van
Lisa en de moeder van Jarien gaan dit jaar gezellig mee! Meer informatie hierover volgt.
Deze week zijn we veel bezig geweest met Kanjertraining. Gezellige spelletjes om elkaar beter te leren
kennen en leren samen te werken. Ook is afgelopen woensdag het "liedje" Boom-snap-clap
aangeleerd. Best moeilijk om de tekst samen met de bewegingen te doen, maar veel kinderen konden
dit al best goed! De kinderen zijn uitgedaagd om het nummer op zoveel mogelijk manieren uit te
voeren. Handen + voeten. Oefent u thuis gezellig mee?
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