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Aan de ouders,
Lied van de week: Allerbeste Vriend ever. Dit lied is te vinden op You tube
Kind op maandag
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op
weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond.
Je moet er zuinig op zijn! Thema van deze week: "Pas op! Breekbaar!"
De verhalen: - Pas op, breekbaar! (Mies en Max)
- De berg van God (Exodus 19)
- De tien leefregels (Exodus 20: 1-17, 31: 18)

Vervanging
Juf Inge Köller zal tot aan de herfstvakantie op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1 zijn. En op
donderdagmiddag in groep 1/ 2.

Parkeren
Een vriendelijk verzoek wilt u uw auto bij het brengen en halen van uw kinderen niet op of voor de opritten van de
fam Bos en Kreeft zetten? Zij kunnen er dan namelijk niet langs.
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Cursus
Aanstaande woensdag beginnen de juffen en meesters met een cursus over gedrag. We merken dat in de loop der
jaren gedragsproblemen bij leerlingen toenemen. We willen hier graag op een goede manier mee omgaan en
daarom gaan we deze cursus volgen.

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we de kinderboekenweek in de hal geopend. Fijn dat er ook
veel ouders aanwezig waren.
We hebben kort gesproken over het thema van de kinderboekenweek "Vriendschap", maar
het gaat er natuurlijk om dat er veel wordt gelezen en voorgelezen.
In de hal staat ook nog steeds een boekenkast en ouders, opa's/oma's, oppas, mogen hier
een boek uit lenen en zetten ook een boek weer in de kast. Op deze manier is er steeds een
nieuw aanbod van boeken. Het kost u helemaal niets en u kunt op elk moment van de week
een boek ruilen.
Maandag, 15 oktober, gaan we nog een voorstelling bekijken die hoort bij het thema van de
kinderboekenweek. de voorstelling is onder schooltijd en vindt plaats in het dorpshuis.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Wat hebben we het vorige week druk gehad met onze katten en honden, maar
ze zijn wel erg mooi geworden!
Deze week werken we over boeken en de bibliotheek.
We hebben geen boek van de week want we gaan elke dag na het fruiteten naar
een andere juf of meester om te luisteren naar een mooi verhaal of boek.
Woensdag 10 oktober hebben we weer een beeldende les van scala in onze klas.
We gaan dan verven! Wilt u uw kind dan “oude” kleren aan doen?
De letter van deze week is de “b” uit boek.

Groep 3/ 4
Groep 3
Afgelopen week hebben we kern 1 afgerond. De kinderen van groep 3 hebben een blad waar op staat
“oefenkampioen” meegekregen. Uw kind krijgt aan het eind van iedere kern zo’n blad mee naar huis. Bij iedere kern
hoort ook een nieuwe “Veilig en Vlot”. U kunt op deze manier het lezen blijven oefenen. Wilt u het gekopieerde
boekje van kern 1 weer meegeven aan uw kind?
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b en oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de
d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat je de b eruitziet als een been
dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal.
Tijdens de rekenles hebben we vooral gewerkt met de getalsymbolen 0 t/m 12. De kinderen weten nu ook wat de
buurgetallen zijn. De buurgetallen van 6 zijn 5 en 7. Ook zijn we verder gegaan met het turven.
Groep 4
Tijdens de rekenles hebben we ons vooral bezig gehouden met de getallen 1 t/m 100 op de getallenlijn. Welk getal is
klein en welk getal is groot?
Ook hebben we geteld met sprongen van 10 en huppen van 2 (2 – 4 – 6 – 8…)
We maken langzaamaan kennis met de tafels. Daarom zingen we ook de tafelliederen op YouTube.
We hebben daarnaast gerekend door getallen te verdubbelen.
Bij spelling hebben we categorieën slak, hert en staart herhaald. U kunt hierbij denken aan woorden als kraag, mast
en sport.
Tijdens de taalles hebben we het vooral geleerd hoe we iets beschrijven en hoe we mooie zinnen kunnen maken.
Handvaardigheid
Wilt u samen met uw kind zorgen voor gedroogde, platgedrukte bladeren?
Ook hebben de kinderen een tak van ongeveer 40 cm nodig en een paar kastanjes, dennenappels en eikels (5 per
kind). We willen dit gaan gebruiken op donderdag 18 oktober. Uiteraard mag uw kind het al eerder meenemen naar
school.

Groep 5 /6
Inmiddels zijn we met TOPONDERNEMERS zo ver dat er al presentaties worden gehouden
over het thema ik jij wij. Ook worden er bouwwerken gemaakt. Op 18 oktober is er de
inloopavond en kunt u dat bekijken.
De volgende topo repetitie voor groep 6 is op 1 november, ons eigen Drenthe.
Binnenkort krijgen de kinderen een boekje mee met oefenbladen/kaarten van alle
provincies.
Op 11 oktober krijgen de kinderen van groep 5 de repetitie over de tafel 1 t/m 7 en 10.
Succes met leren!!!

Groep 7/8
Nog 2 weken E-waste race. De apparaten kunnen ingeleverd worden t/m 19 oktober. Er zijn al ontzettend veel
apparaten verzameld en er kunnen er nog meer bij. Dus zet 'm op!!
Met rekenen valt het ons op dat er erg hard wordt gerekend, maar aan de nauwkeurigheid van veel leerlingen valt
nog veel te verbeteren. De + wordt een -, 25 wordt 52...enz. de manier van uitrekenen wordt dan misschien wel
goed gedaan, maar het antwoord is fout. De komende weken besteden we hier extra aandacht aan: nauwkeurig en
precies werken!
Als de kinderen geen gymkleding mee hebben dan kunnen ze niet meedoen met de gymles. We gymmen niet op
blote voeten i.v.m. de veiligheid van uw kinderen, of ze staan elkaar per ongeluk op de voeten of er ligt iets scherps
op de vloer in de gymzaal. Dus denk allemaal aan je gymkleding.
Het team

