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ALGEMEEN
Rapporten
Maandag a.s. krijgen de kinderen het eerste
rapport van dit schooljaar mee. Op dinsdag 28
en donderdag 30 november volgend de
oudergesprekken. De definitieve uitnodiging
hiervoor ontvangt u morgen.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Sinterklaas
- Ook de juffen van de groepen 1-2 hebben
geen lekkers in hun schoen gevonden maar een
mini-Sinterklaasboek. We gaan dit met de
kinderen samen vullen met leuke, knappe
weetjes van ieder kind en geven dit dan terug
aan de Sint.

Uit de Bocht
-In de klas hebben we verkleedkleren van
Sint en Piet, die de kinderen tijdens het spel
in de huishoek mogen dragen.
Op 5 december mogen de kleuters in hun
eigen verkleedpak naar school komen. Dit
maakt de Sinterklaasdag extra bijzonder!
Verhuizen
- Deze week moeten we met de kleutergroepen
verhuizen van lokaal, zodat onze klassen
geverfd kunnen worden en voorzien worden van
een nieuwe vloerbekleding.
Muziek en beweging door ART4U

Art4U gaat voor de groepen 1-2 een tiental
muzieklessen verzorgen. Deze zijn om de 14
dagen op dinsdagmiddag. A.s. dinsdag is de
eerste les en wordt gegeven door Sabine
Sesink.

- We leren, werken en spelen over Sinterklaas
en zijn Pieten. In de huishoek oefenen we de rol
van Sinterklaas en pakken we als inpakpieten
de cadeautjes in. In de kleihoek maken we
kleiletters. We tellen met pepernoten en maken
cijfers van pepernoten. Ook oefenen we in het
schrijven van Sinterklaaswoorden en in de
namen van klasgenootjes.
Tijdens de weektaak mogen de kleuters zelf
kiezen welk knutselwerkje ze willen maken. Ook
zijn er schrijf- en werkbladen die de kinderen
mogen maken.
Lekker luisteren naar en kijken in
Sinterklaasboeken komt ook uitgebreid aan bod.

Groep 3
Sinterklaas
Maandagochtend startte de dag met een
gevulde schoen, lekker! Maar de juf had geen
lekkers in haar schoen. Zij kreeg een heus
Sinterklaasboek, maar dan een kleine versie.
Het grote boek van Sinterklaas is nat geworden,
doordat het tijdens de storm van de boot
afgewaaid is. Nu heeft Sinterklaas ons gevraagd
dit mini boekje te vullen met allemaal weetjes
over ons. Ieder kind gaat deze week in dit boek
schrijven, zodat Sinterklaas weer helemaal op de
hoogte is.

- We gaan met elkaar bekijken welk versje, liedje
of dansje we gaan oefenen voor het Sintbezoek
in de klas op 5 december.
- In de speelzaal zijn we gestart met het Friese
11-steden-Zwarte Pietenspel waarbij we 11
stempels proberen te halen op onze
stempelkaart. Afgelopen vrijdag hebben de
kinderen al 4 stempels kunnen verdienen met
het goed gooien van pakjes, het balanceren met
een pakje in de hand, springen van dak-naar dak
en klimmen met een pakje tot boven in het
klimrek. Deze week komen er weer 4 nieuwe
oefeningen bij.

Verhuisd
Op dinsdagmiddag zijn we verhuisd naar ons
eigen lokaal. Het ziet er prachtig uit, kom gerust
eens kijken.

Rekenen
De week zijn we gestart met de rekentoets van
blok 3. De rest van de week staat in het teken
van herhaling en verdieping.

Lezen
Aan onze lettermuur hangen twee nieuwe
letters, de letter –w- van weg en de letter –ovan bos. Ook kunnen we van deze letters heel
mooi schrijfletters schrijven. Bij de –o- moeten
we opletten dat het haakje bovenaan blijft,
anders gaat hij op de –a- lijken.
Groep 4
Sinterklaas
Afgelopen maandag is groep 4 verrast met
lekkers in hun schoen! De juf kreeg een leeg
Sinterklaasboek. De kinderen helpen deze week
met het vullen van het boek met tekeningen en
een tekst voor de Sint zodat hij precies weet wie
de kinderen van groep 4 zijn en wat ze leuk
vinden om te doen!
Gym
De judolessen zijn afgerond. Daarom gaan we
op vrijdag ook weer gymmen. Vergeet je
gymspullen niet!
Spelling
Deze week zijn we hard aan het werk met de
klanken –ng/-nk. Op de bank is plaats voor twee.
Dus nee, tussen n en k geen g!
Ook met de letters ei / ij wordt hard geoefend!
Hier werken we met het ei-verhaal.
Herfst
De herfst kunstwerken hangen op de ramen.
Kom gerust eens kijken!
Groep 5
Weekendgesprek
Met het weekendgesprek op maandag proberen
we vaak verschillende werkvormen uit. Deze
keer hebben we gewerkt met wandel-wissel uit.

Websearch Bieb
Dinsdag hebben de kinderen een workshop op
school gedaan van de Bieb. Dit ging over
websearch (internet zoeken.) De kinderen
hebben eerst achtergrondinformatie ontvangen
en zijn daarna in tweetallen met zoekopdrachten
aan de slag gegaan.
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. Groep 5 heeft al
geluk gehad met lekkere pepernoten,
mandarijntje en chocolademuntjes in de schoen.
In de klas oefenen we tijdens het zelfstandig
werken (weektaak) ook met rekenen, taal en
spelling. Nu op een leuke manier met het
Pietenboekje. We zullen ook nog knutselen en
liedjes zingen. Wat een gezelligheid.
Ik rapport
Volgende week ontvangt uw kind het rapport,
gemaakt door de leerkracht en staan er ook
rapportgesprekken gepland.
De juffen zijn benieuwd hoe de kinderen naar
zichzelf kijken. We laten de kinderen dus ook
een ik-rapport maken.
Taal/Spelling/Rekenen
Woordenschat: de stemming, uitgelaten, droevig,
bezorgd, de attractie, de wildwaterbaan, de
achtbaan, de zweefmolen, inmiddels, in de fik
staan, de excursie, afzetten.
Spelling categorieën: woorden met be (bezoek)
– ge (gebak) – ver (verkeer) – te (hoogte)
Rekenen: sprongen t/m 1000, tafel van 9,
omtrek/oppervlakte.
Klassendienst
Volgende week zijn Lars en Puck aan de beurt.
Groep 6
Taal
Deze week hebben de kinderen alweer de
laatste woordenschatwoorden van dit blok
geoefend. De modeontwerper, de modegril,
innerlijk, uiterlijk, heersen, insnoeren, overstag
gaan, de stijl, de jaren zestig, zwierig,
bijbehorend, het korset.
Rekenen
Deze week zijn we gestart met het verdubbelen
en halveren bij vermenigvuldigsommen. Dit is
handig voor het uitrekenen van grote
keersommen.
Klassendienst
Volgende week zijn Morris en Quinty aan de
beurt.

Groep 7 en 8
Arie Rommers
De afgelopen weken zijn de kinderen bezig
geweest met het maken van een muurkrant over
Arie Rommers. Afgelopen maandag is Arie bij
ons in de klas geweest en heeft hij verteld hoe
het is om te leven met een bionische hand. De
kinderen vonden dit erg speciaal en hebben
allemaal even mogen voelen hoe zijn hand
werkt.

Groep 8
Muziek talenten
De afgelopen twee weken hebben we met de
kinderen de cup song ingestudeerd. De zang,
klap en beker talenten waren geweldig.
Sinterklaas
De leerlingen zijn druk bezig met het bedenken
van de surprises en gedichten. Een beetje hulp
van de ouders is daar af en toe bij nodig zodat
alle kinderen blij kunnen zijn met de surprise die
ze krijgen.

JARIGEN VAN 16 T/M
22 NOVEMBER 2017
Afgelopen week waren Joep, Jesse en Sam
jarig. Van harte gefeliciteerd!

