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AGENDA
November
Vrij 10
December
Vrij 1
Din 5
Din 12
Don 21
Vrij 22
Zat 23 t/m
zon 7 jan

Nationaal schoolontbijt op school

Spel- en bakochtend
Sinterklaas op school
Leerlingenraad
Kerstviering op school
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Beste ouders/verzorgers,
Als school zijn we erg opgeschrikt door de vermissing van oud leerling Emily. Gelukkig is
ze ondertussen weer terug! Groep 7 en 8 hebben een kaart naar haar gestuurd.
Wat was het gezellig en eng tijdens het Griezelfeest! Fijn dat er zoveel animo was vanuit
de ouders, maar ook vanuit de opa’s en oma’s. Het Griezelfeest en de Boekenmarkt
hebben in totaal €217,10 opgebracht. Dit geld wordt weer besteed aan het kopen van
nieuwe boeken voor onze bibliotheek.
Op de Onderwijsavond van maandag 6 november hebben de ouders goede ideeën
ingebracht voor onze nieuwe visie. De resultaten worden gedeeld met alle ouders.
Ik ga nu alle ideeën van iedereen (ouders, leerlingen en leerkrachten) samen tot 1 visie
brengen. Dit wordt besproken in de MR en team en voorgelegd aan ons bestuur. In
januari zal er een avond georganiseerd worden waarin de nieuwe visie wordt
gepresenteerd. Datum krijgt u nog van mij te horen.
Hartelijke groet,
Lars
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Aanwezigheid Lars
Woensdag 15 november
Donderdag 16 november
Maandag 20 november
Donderdag 23 november
Nieuw lid MR
Als school zijn we erg blij dat we een nieuw lid hebben in onze Medezeggenschapsraad:
Miranda (moeder van Chris uit groep 3). Nu is de MR weer voltallig en kan de school
weer volledig functioneren.
Nationaal Schoolontbijt met de burgemeester
Op vrijdag 10 november doen we aan het Nationaal Schoolontbijt. Met deze actie wordt
het belang van gezond ontbijten benadrukt. Als school zijn we uitgenodigd door de
burgemeester om een klas met hem te laten ontbijten
Schaatsen voor water
Als school doen we met de groepen 5 t/m 8 mee met de actie ‘Schaatsen voor water.’
Leerlingen halen geld op voor schoon drinkwater in Afrika. Meer info:
https://www.plannederland.nl/actueel/campagne/schaatsen-voor-water
De leerlingen gaan op vrijdag 17 november rondjes schaatsen in Kardinge.
Klussendag
Helaas is de klussendag op zaterdag 4 november niet doorgegaan vanwege de
weersomstandigheden. Nu hebben we het verplaatst naar zaterdag 10 maart 2018 en
doen we tevens mee aan NL Doet. U kunt zich tzt opgeven via NL Doet, maar ook bij
school via de mail.
Foto's plaatsen
Vaak worden er foto’s gemaakt van de kinderen op school of bij uitjes en deze worden
geplaatst op de website. Dit is een beveiligde omgeving. Tevens worden er soms foto’s
geplaatst in de groepsapp of via facebook.
Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directie. Graag
daarin aangeven of er nooit foto’s van uw kind gemaakt mogen worden of bijvoorbeeld
alleen niet voor de groepsapp of facebook.
Fietscontrole
Op maandag 13 november komen ze van VVN (Veilig Verkeer Nederland afdeling
Grootegast) op school de fietsen controleren van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Het is van belang dat die kinderen dan op de fiets naar school gaan, zodat ze de fiets
kunnen controleren.
Gonny ziek
Onze administratieve medewerker Gonny is helaas ziek thuis. Wij wensen Gonny heel
veel beterschap!
Nieuws uit de groepen
Hieronder een korte greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:
Groep 1 en 2
Herfst
We zijn vandaag begonnen met het thema 'herfst', hier gaan we de komende 3 weken
aan werken.
Tijdens dit thema mag weer materiaal meegenomen worden voor de thematafel, wat leuk
dat tijdens het vorige thema ook al veel spullen meegenomen zijn door de kinderen.
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Tijdens dit thema zullen we beginnen met de lettermuur.
Tijdens elk thema zullen de kinderen een tweetal letters leren. Ze mogen spullen
meenemen die beginnen met de letter die geïntroduceerd is. Aanstaande woensdag leren
de kinderen de letter 'h'. Uw kind kan dan bijvoorbeeld een hondenknuffel meenemen,
deze zetten we dan op de letterkast. Zo proberen we zoveel mogelijk spullen te
verzamelen die beginnen met de letter 'h'.
Groep 3 en 4
Wij vieren Feest!
In de klas zijn we weer hard aan de slag met het lezen, rekenen, schrijven en spelling.
Deze week is daar ook een nieuw vak bijgekomen, namelijk taal. We werken met taal
een periode lang aan een thema. Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie is dit
thema: wij vieren feest! Elke maandag hebben we een les woordenschat over het
thema, op woensdag gaan we aan de slag met taalbeschouwing en schrijven en op
vrijdag hebben we een les spreken/luisteren. Afgelopen woensdag hebben we
bijvoorbeeld zinnen gemaakt bij plaatjes en vanochtend hebben we geoefend met het
korter en langer maken van zinnen. We doen dit op een speelse manier en vaak in
tweetallen of kleine groepjes.
Groep 5 en 6
Schoolontbijt:
Vrijdag 10 november is het nationaal schoolontbijt. We leren de kinderen dat een goed
ontbijt belangrijk is. Het ontbijt wordt verzorgd door de plaatselijke bakker Hamersma.
De kinderen moeten zelf een bord, bestek en beker meenemen naar school.
Graag voorzien van naam.
Oabel & Oagje:
Deze week hebben de kinderen een stamboom gemaakt van hun familie. Dit vonden ze
zelf ook erg leuk. Bent u nieuwsgierig naar de bomen, kom dan gerust een kijkje
nemen.
Donderdag gaan we naar het museum. Er zijn inmiddels voldoende auto's voor het
rijden. Wilt u toch nog mee, dan kan dit nog. Dan hoeft er geen leerkracht te rijden.
Volgende week mogen de kinderen nog oude spullen meenemen. Deze week hebben de
kinderen geleerd wat een petroleumstel is en hoe dat werkt en wat een kolenschep, een
melkbus en een tabakspot is. Ook hebben we een oude strijkijzer bekeken. Deze vonden
de kinderen wel erg zwaar. Heeft u thuis ook nog oude spullen waarover uw kind iets kan
vertellen? Laat het dan volgende week zien in de klas. Dit vinden we heel interessant.
Groep 7 en 8
Afsluiting KBW
Wat was het leuk gister! De kinderen hebben het zo goed gedaan samen in het
spookhuis. In overleg hebben we donderdagmiddag alles besloten. s' Middags alles
klaargezet en s 'avonds was het ander half uur lang griezelen, maar ook heel veel lol.
Vandaag heeft bijna iedereen boeken verkocht. Sommige kinderen waren helemaal
uitverkocht, anderen hebben weer wat mee naar huis genomen. Veel kinderen zijn ook
weer blij met hun nieuwe aankopen! Veel leesplezier in de herfstvakantie toegewenst!
Plannen voor na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie gaan we van start met het plannen van de spreekbeurten,
boekverslagen en werkstukken. Het is van belang dat de kinderen de maandag na de
vakantie hun agenda mee hebben zodat we alles kunnen plannen. Voor de kinderen die
nog geen agenda hebben is het handig om toch één aan te schaffen. Zo leren de
kinderen plannen en vergeten ze aankomende toetsen, huiswerk of uitjes niet.
Onze school doet dit jaar ook weer mee met de voorleeswedstrijd. Vorig jaar heeft Tatum
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onze school mogen vertegenwoordigen en tot de tweede ronde
gekomen. Na de vakantie mogen alle kinderen die mee willen doen met de wedstrijd een
stukje voorlezen om mee te dingen naar voorleeskampioen van de Molenberg. Maandag
plannen we in wanneer we in de klas gaan voorlezen. Thuis oefenen kan al wel!
Ook startten we na de vakantie met het databord. Het thema waar de kinderen voor
gestemd hebben is; sport. Het bord zal ingericht worden in dat thema. Op het
databord zullen onze gezamenlijke missie, onze klassenregels en onze doelen staan.
Week van de mediawijsheid
17 t/m 24 november doen wij met de klas mee met de Week van de Mediawijsheid.
Het thema is:reclamewijsheid. Overal zien we reclame: op straat, op tv, in bladen
maar vooral ook online. Vaak is reclame goed te herkennen maar soms ook helemaal
niet. Wat voor invloed heeft reclame op je (koop)gedrag en hoe kun je verstopte reclame
herkennen? In de klas was er deze week bij de geschiedenispresentatie ook gebruik
gemaakt van sluikreclame. De klas is er dus al flink mee bezig.
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