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Aan de ouders,
Lied van de week: Tien Woorden Rap - Kom, zing mee (You tube)
Kind op maandag
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf
hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging
gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van
leven. Het thema voor deze week luidt "Hoe kun je dat nou doen?"
De verhalen: - Mies en het kistje van vroeger (Mies en Max)
- Het gouden kalf (Exodus 32: 1-6 en 15-20)
- Nieuwe stenen tafelen (Exodus 34: 1-10)

Afsluiting kinderboekenweek
Vanmorgen hebben we een voorstelling in het dorpshuis voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Het gaat over
"Vriendschap" en het is de afsluiting van de kinderboekenweek.
We hopen dat we een fijne morgen met elkaar zullen hebben.
Voorstelling Groep 6, 7 en 8
Op dinsdag 16 oktober a.s. zal er om 10.30 voor de groepen 6 t/m 8 op school een voorstelling zijn in samenwerking
met de Bieb, 2 Syrische statushouders en de schrijver Cees Opmeer.
Uniek, want dit is de eerste keer dat ze dit optreden verzorgen! Het wordt een voorstelling met verhalen, beelden en
muziek.
Schoolfruit
Goed nieuws! Uw school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt uw school drie gratis porties groente en fruit per leerling per
week.
In deze periode krijgen we dus voor drie dagen fruit of groente voor de leerlingen. Tzt hoort u meer.
Spelletjesmiddag
Vrijdagmiddag 19 oktober houden we een spelletjesmiddag voor groep 5 t/m 8. Je mag gezelschapsspelletjes
meenemen van huis om op school mee te spelen.
Herfstvakantie
De eerste periode school zit er alweer op. Volgende week kunnen we lekker genieten van een
weekje vakantie!
Fijne vakantie allemaal!

Inloopuur
Aanstaande donderdag is er een inloopuur. Van 18.30-19.30 uur bent u van harte welkom om samen met uw kind te
komen kijken naar wat we de laatste weken hebben gemaakt en gedaan.
Opa’s, oma’s , andere familie en belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Eierdozen
Onze voorraad eierdozen is op. Wie helpt ons om de voorraad weer aan te vullen?

Leerlingenraad
Komende donderdag hebben we leerlingenraad. Heb je ideeën, vragen, gedachten of wensen, geef het dan even
door aan de kinderen van de leerlingenraad.

Leerlingenenquête veiligheid en welbevinden deel 2
In juni hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een enquête ingevuld. Daarbij konden ze als volgt scoren:
1. altijd
2. regelmatig
3. bijna nooit
4. nooit
Dus, hoe hoger het cijfer van de uitslag, hoe beter
Ik word geslagen en/of gestompt
Ik word geschopt
Ik word geknepen
Andere kinderen doen mij expres pijn
Ik word gepest
Ik word uitgescholden
Ik word buitengesloten
Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter)
Ik word uitgelachen
Ik word belachelijk gemaakt
Ik word voor gek gezet
Ik word bedreigd
Andere kinderen vernielen mijn spullen
Andere kinderen stelen mijn spullen
Andere kinderen maken mijn spullen kwijt
Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil)

3,81
3,89
3,71
3,77
3,86
3,80
3,76
4,00
3,73
3,88
3,91
3,93
3,90
3,95
3,88
3,57

Ten slotte konden de kinderen een cijfer geven (1 t/m 10) op beide onderstaande vragen
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer
9.0
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer
8.8
De scores bespreken wij in het team en het houdt ons scherp op de punten die aandacht en actie van ons vragen. De
uitslag van deze enquête sturen wij naar de inspectie. Zij vragen alle scholen om in kaart te brengen hoe de
veiligheidsbeleving en het welbevinden van de kinderen is. Dit gebeurt jaarlijks.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week beginnen we met het thema Herfst. We gaan het hebben over wat er allemaal bij
de herfst hoort.
Ons boek van de week is: Vosje in de herfst. De letter van de week is de “h”uit herfst.
Gym
Na de herfstvakantie gaan we weer gymmen. We gaan (net als vorig jaar) gymmen in het dorpshuis na de
peutergym. We maken nog een rooster voor het opruimen van de gymmaterialen, op dit rooster delen we iedereen
in. Als u een keer niet kunt ,kunt u onderling ruilen. Als het echt problemen geeft om te helpen met opruimen dan
horen we dit graag.
U kunt uw kind dan om 11.45 uur uit de gymzaal halen. U kunt dan ook helpen met het aankleden. Kinderen die niet
opgehaald kunnen worden bij de gymzaal nemen wij weer mee naar school.
Speelgoedmiddag
Komende donderdag is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen speelgoed van huis meenemen om op school mee
te spelen. Liever geen kleine dingen, die kunnen gemakkelijk kwijtraken.

Groep 3/ 4
Groep 3
Afgelopen week hebben we blok twee van rekenen afgerond. We kunnen nu turven t/m 12, getallen benoemen en
de dobbelsteennotatie vlot herkennen. Ook hebben we kennis gemaakt met het splitsen van getallen t/m 7. (4 + …=
7).
We hebben de letters aa, t en ee geleerd. Blijft u thuis ook lezen met uw kind? We kunnen met de geleerde klanken/
letters steeds meer woorden maken. Daardoor wordt het meteen ook een stuk lastiger!
Groep 4
Ook groep 4 heeft het tweede blok van rekenen afgerond. We hebben de getallen t/m 100 van klein naar groot op
volgorde gezet. Daarnaast rekenen we nog steeds met sprongen en huppen.
Tijdens de taal en spelling hebben we geleerd hoe we iets of iemand kunnen beschrijven d.m.v. kenmerken. We
hebben kennis gemaakt met de regel van de wolf, struik en worst. De woorden worden steeds lastiger om te
schrijven.
Handvaardigheid
Wilt u samen met uw kind zorgen voor gedroogde, plat gedrukte bladeren?
Ook hebben de kinderen een tak van ongeveer 40 cm nodig en een paar kastanjes, dennenappels en eikels (5 per
kind). Dit geldt uiteraard voor de hele groep.
We willen de spullen donderdag gaan gebruiken. Uw kind mag het al eerder meenemen naar school.

Groep 5 /6
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.
De kinderen van groep 5 hebben de tafel van 1 t/m 7 gehad en nu is de tafel van 8 aan de
beurt. Omdat we alle tafelsommen om mogen draaien, hoeven we er niet veel nieuwe bij te
leren (8x8, 8x9 blijven over) Succes ermee!!!
Donderdag 18 oktober is er een toets van Engels.

Groep 7/8
Het team

