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Aan de ouders,
Even wennen…………………
De vakantie is voorbij. We gaan al weer een week naar school en er zijn best wat dingen die net even anders zijn dan
vorig jaar:
-voor veel kinderen een nieuw lokaal, een nieuwe juf of meester en nieuwe klasgenoten
-juf Gea ging van groep 1/2 naar groep 7/8,
-meester Levy ging van groep 5/6 naar groep 2,
-meester Rolf heeft onbetaald verlof op maandag en dinsdag en begint dus pas op woensdag,
-juf Yvonne die vanuit Elim overkwam naar de Hoeksteen,
-meester Berry die na 40 jaar onderwijs met Snappet op de computer gaat werken,
-de eikenprocessierupsen die een nieuwe eik moeten opzoeken……………………
-en er is vast nog meer te benoemen
Maar alles went en we hopen dat we heel gauw in het oude ritme zitten van lekker naar school gaan, veel leren en
spelen genieten van al het moois om ons heen. Lekker aan de slag!
Lied van de week: Onderbouw: Elly en Rikkert – Samen Bovenbouw: Opwekking 797 - Breng Ons Samen
Kind op maandag
God heeft Mozes nodig. Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het
slavenvolk moet laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch,
zijn broer Aäron gaat met hem mee. Het thema voor deze week is "Ik heb jou nodig!"
De verhalen: - Mies helpt (Mies en Max)
- Mozes krijgt een opdracht (Exodus 3: 1-14)
- Praatjes voor tien (Exodus 3: 15-4: 17)
- Mozes gaat toch naar Egypte (Exodus 4: 18-21 en 27-31)
Luizencontrole
Afgelopen dinsdag hebben we luizencontrole gehad. Er is heel goed gezocht en goed nieuws : Er is niets gevonden.
We zijn luizenvrij!
Startdag PricoH
19 september is de startdag van PricoH. Alle leerkrachten gaan hier naar toe. Alle leerlingen zijn dus vrij deze dag!
Informatieavonden
In de vorige nieuwsbrief stond een andere avond genoemd, maar we hebben de datum van groep 7/8 veranderd
naar dinsdag 25 september. Er wordt dan eerst informatie gegeven over Snappet, dit geldt voor 5/6 en 7/8 en
daarna gaan we uit elkaar en bespreken we kort wat er het komende schooljaar gaat gebeuren.
Dus info-avond groep 7/8: dinsdag 25 september.
De informatieavond van groep 1 /2 is maandag 24 september.
De informatieavond van groep 3/ 4 is woensdag 12 september.
De informatieavond van groep 5/6 is dinsdag 25 september.
De informatieavond van groep 7/8 is dinsdag 25 september.
Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.

Bericht Medezeggenschap
Geachte ouders,
Op donderdag 20 september zal de eerste mr vergadering van dit nieuwe schooljaar plaatsvinden. Het eerste deel
van deze vergadering zal samen met het bestuur zijn.
Mocht u als ouder nog punten hebben waarvan u graag zou willen dat wij die als mr bespreken met het bestuur, dan
horen wij dat graag.
Klusdag
In en om school zijn er best nogal wat klusjes die gedaan moeten worden. Nou lijkt het ons een goed idee om een
klusdag te organiseren. We willen deze klusdag gaan houden op zaterdag 29 september, de koffie staat klaar vanaf
8.30 uur en we starten om 9.00 uur met klussen. We hebben al een aantal aanmeldingen, super! Wie komt ons nog
meer helpen met klussen? Geef u op bij juf Josien, dit kan via de mail.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
De eerste week zit er weer op. Best wel even weer wennen hoor ! We hebben allemaal een
Stampertje gemaakt voor op onze verjaardagshoed.
De komende weken werken we over het thema Vriendschap. Dit thema komt straks ook aan de
orde in de kinderboekenweek maar wij nemen al vast een voorproefje.
Het boek van de week is : Kikker is verliefd. Kikker voelt zich raar, heeft kriebels in zijn buik en is blij
en bedroefd tegelijk. Wat zal er toch met hem zijn?
De letter van de week is de “k” uit kikker.
Kleurplaten
Bij de ingang van onze klas hangt een grote kalender. Hierop kunt u weer de verjaardagen van opa’s en oma’s, vader
en moeder zetten. Als u ze er op tijd opzet, zorgen wij dat de kleurplaten op tijd klaar zijn.

Groep 3/ 4
Het eerste weekje zit er alweer op. De kinderen moesten even wennen, maar leken het fijn te vinden om
weer naar school te gaan.
De kinderen van groep 3 hebben de letters i en k geleerd. Samen hebben we teksten gelezen waar het woordje ik
vaak in voorkwam.
Ook hebben we de i en k geschreven. We hebben een begin gemaakt met rekenen. We hebben
het gehad over de getallen 1 t/m 12 en de dobbelsteennotatie.
Groep 4 is aan het werk geweest met het ordenen van de getallen 1 t/m 100. Welk getal is kleiner
en welk getal is groter? Ook hebben we het o.a. gehad over de korte klank (kip) en de lange klank (haas).
Met z'n allen hebben we gezorgd voor mooie dierentekeningen. Die worden opgehangen in onze klas.
Gym
We gymmen op dinsdag en donderdag. Wilt u daarom zorgen dat uw kind gym kleren meeneemt naar school?
Verjaardagskalender
In onze klas hangt een verjaardagskalender. De kinderen van groep 3 en 4 mogen op school voor hun vader, moeder,
opa en oma kleuren. Wilt u dat op de kalender in onze klas schrijven? Dan kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen
voldoende tijd hebben om hieraan te werken.
Informatieavond
De informatieavond voor de ouders van groep 3 en 4 is op 12 september.
Groep 3: 19.15 inloop met koffie, 19.30 start informatieavond.
Groep 4: 20.15 inloop met koffie, 20.30 start informatieavond.
Ik hoop jullie allemaal te mogen ontvangen!

Groep 5 /6
Computers
Om straks goed mee te kunnen doen met topondernemers zijn we met alle leerlingen op de computers bezig
geweest met een heel klein verhaaltje over hun vakantie. Zodoende weten we van het maken van een “nieuwe
map”, typewerk, kaart gebruik, google maps, samenwerken, opslaan, enzovoort.
Snappet
Deze week kregen we allemaal een eigen tablet/ipad i.v.m. “snappet”. Op de informatieavond zullen de meesters en
juf u er nog meer over vertellen. Omdat ook groep 7 en 8 ermee werken is het handig om het eerste deel van de
avond gezamenlijk te doen. Zie ook verder in deze brief.
Huiswerk
In groep 6 beginnen we met huiswerk: de kaart van Nederland met de 12 provincies. Op donderdag 20 september is
er een repetitie over. (welke provincie ligt waar?) Vandaag krijgen de kinderen de kaarten mee. Succes met leren!
In groep 5 herhalen we de tafels van 1 t/m 5 en zijn we begonnen met de tafel van 6. Oefent u thuis ook mee?!

Groep 7/8
De eerste schoolweek zit er weer op. We hebben veel verhalen over de vakantie gehoord, erg leuk wat iedereen
gedaan heeft. De eerste sommen/spellingsoefeningen e.d. zijn gemaakt en we hebben al een beetje geoefend met
snapppet.
Het team
Hieronder nog informatie over de opening van het sportseizoen

Kom naar de opening van het nieuwe sportseizoen
Op 15 september bruist de Hoofdstraat weer van allerlei activiteiten. Maak kennis met een groot aantal sport- en
activiteiten aanbieders. Velen bieden de mogelijkheid om een les te gaan volgen bij hun vereniging. Voor allerlei
activiteiten kunt je terecht op onze site: www.actiefjonghoogeveen.nl
In de Hoofdstraat staan allerlei sportverenigingen waar je gelijk aan de slag kunt. Maak ook kennis met de
Weekendschool, de mogelijkheid om City Trainer te worden of laat je informeren over de diverse mogelijkheden die
er voor kinderen en jongeren zijn. Peddel een stukje op de Cascade.
Neem een kijkje bij de plaatselijke gym-, paardrij-, tennis-, zwem-, duik-, biljart-, schaats-, golf-, jeu de boules-,
badminton- en volleybal vereniging.
Geniet bij het Cascadepodium van allerlei leuke sport demo’s.
Cascadepodium

Tijdstip:

Opening Erwin Slomp

12.45 - 13.00

Xtraordinary

13.00 - 13.30

Club Repeat

13.30 - 13.45

Top Fit Hoogeveen

13.45 - 14.15

Tresor Dance Center

14.15 - 14.45

CGV Olympia

14.45 - 15.15

Crossfit0528

15.15 - 15.30

Sidokwan

15.30 - 16.00

Budovereniging Hoogeveen

16.00 - 16.20

Pencak silat Panca Asas

16.20 - 16.40

Kom - Doe mee – Geniet

