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Aan de ouders,
Lied van de week: Onderbouw You tube Dank u wel. Bovenbouw You tube Mozes-Samen is Sterk.
Kind op maandag
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er tien zware plagen over Egypte zijn
gekomen, gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een
veelbelovende toekomst. Het thema is "Weg".
De verhalen: - Onweer (Mies en Max)
- Bij de farao (Exodus 5: 1-23)
- Nog een keer naar de farao (Exodus 7: 1-13)
- Ga weg! (Exodus 12: 29-42)
Startdag PricoH
Aanstaande woensdag 19 september is de startdag van PricoH. Alle leerkrachten gaan hier naar toe. Alle leerlingen
zijn dus vrij deze dag!
Nieuwe onderwijsassistent
We zijn erg blij dat we een onderwijsassistent hebben gevonden voor extra ondersteuning in groep 5/6. Hieronder
stelt ze zich even voor:
Mijn naam is Marije Otten. Ik ben 23 jaar en woon sinds ongeveer een maand samen met mijn
vriend in Noordscheschut. Jullie hebben mij vast wel eens op school gezien als gastouder om
kinderen te brengen en halen op donderdag en vrijdagochtend.
Vanaf maandag 17 september ben ik de nieuwe onderwijsassistent van groep 5/6. Ik zal er op
maandag dinsdag en woensdag ochtend zijn. Het lijkt mij een leuke uitdaging en hoop veel voor de
kinderen te kunnen betekenen.
Informatieavonden
De informatieavond van groep 1 /2 is maandag 24 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.

De E-waste Race: Leuk en leerzaam inzamelen van elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud
telefoontje, kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer
weer bij in om deze elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te
brengen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk
elektronisch afval in te zamelen. Tijdens een E-waste Race kunnen buurtbewoners hun
rondslingerende elektronisch afval inleveren op school, of aanmelden op deze website. Scholieren en
buurtbewoners maken dan een afspraak om het afval thuis op te laten halen. De school scoort hier punten mee die
op deze site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt
de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval milieu vriendelijk, leuk, leerzaam en gemakkelijk!

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.
Vervanging
U hebt ongetwijfeld gehoord van de vervangingsproblematiek in het onderwijs. Gelukkig is het bij ons op school heel
weinig aan de orde want er is gelukkig weinig ziekte. Toch hebben we dit niet zelf in de hand. Mocht er zich een
ziekmelding voordoen, dan hebben we een bureau dat de vervanging regelt. Als zij niemand hebben, dan proberen
we intern oplossingen te zoeken. Maar ook daaraan zijn grenzen. Als het laatste niet lukt, dan lossen we de
vervanging voor 1 dag op door groepen samen te voegen of te schuiven met leerkrachten. We melden het meteen
bij u als ouders en het gevolg kan dan zijn dat we mogelijk een klas naar huis moeten sturen.
Landelijk gezien is dat vorig jaar heel veel gebeurd. Toen is er ongeveer 5000 keer een klas naar huis gestuurd.
Misschien wel vaker omdat niet alle scholen dit melden.
Leerlingenraad
Op school hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit kinderen uit groep 5 t/m 8. Zij worden door hun
klasgenoten gekozen. Omdat we met een nieuw schooljaar zijn begonnen hebben we natuurlijk ook een nieuwe raad
gekozen. Eens in de maand komen we bij elkaar om te bespreken hoe het gaat in de klas en op school. De
leerlingenraad dit jaar bestaat uit Daphne Veuger(groep 5), Melanie Schonewille (groep 6), Brigitte Kooy (groep 7) en
Mila Hoogeveen (groep 8). Komende donderdag 20 september gaan we voor de eerste keer even bij elkaar zitten
van 8.30 tot 9.00 uur.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
De komende weken werken we over het thema Vriendschap. We hebben de afgelopen week de vrienden kikker en
eend gemaakt. Ook hebben we het gehad over vrienden zijn en wat doe je dan samen?
Samen vissen, fietsen, spelen, logeren werd o.a. genoemd door de kinderen
Het boek van de week is : Wil je mijn vriendje zijn? Een muis zoekt een vriendje maar of
dat gaat lukken?
De letter van de week is de “v” uit vriend.
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
Ook afgelopen week hebben we weer veel gedaan. De kinderen van groep 3 hebben de letters m en s geleerd. Nu
we al 4 letters kennen, hebben we ontdekt dat we al best wel veel woordjes kunnen maken. Zo hebben we ik, mik,
sim, kim, kik en mis gelezen. Tijdens de rekenlessen hebben we het gehad over de aantallen t/m 12.
Groep 4 is weer aan het werk geweest met het ordenen van de getallen 1 t/m 100. Welk getal is kleiner en welk
getal is groter? We hebben getallen t/m 20 gesplitst. Ook hebben we het tijdens de taalles gehad
over de klanken met twee verschillende tekens, zoals in poes.
Boekenruilen
We gaan op maandag naar de schoolbibliotheek. Wilt u daarom de boekentas aan uw kind
meegeven?
Informatieavond
Afgelopen woensdag was de informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 3 en 4. Wat fijn dat er
zoveel ouders waren.

Groep 5 /6
“Toneellezen”
De juf van de Bieb heeft vorige week uitgelegd hoe dat “toneellezen” werkt.
We vinden het een heel leuke manier van lezen en blijven dit tot de herfstvakantie regelmatig doen.
Snappet
Vorige week hebben we allemaal met een eigen tablet/ipad gewerkt met “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.
Huiswerk
Op donderdag 20 september is er een topo-repetitie. (welke provincie ligt waar?) .
In groep 5 herhalen we de tafels van 1 t/m 5 en zijn we begonnen met de tafel van 6. Succes met leren! Oefent u
thuis ook mee?!
Gym
Wilt u aan meester Berry en/of Levy doorgeven (briefje/mailtje/berichtje)als u kind niet kan gymmen.
Groep 7/8
De gymdagen zijn hetzelfde gebleven, maar we gymmen op de donderdagmorgen i.p.v. de donderdagmiddag en op
de dinsdagmiddag.
Met TOP-ondernemers werken we over het thema: "ik, jij, wij". Een thema waarbij verschillende onderwerpen aan
bod komen: de eerste en tweede kamer, het land Turkije, afvalverwerking enz. De leerlingen stellen voor ze echt aan
het onderwerp beginnen doelen/leervragen op: wat wil ik leren van het onderwerp. Dit is best nog wel lastig, maar
we oefenen ieder thema weer opnieuw.

Het team

