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Aan de ouders,
Lied van de week: Simson uit Zing alle dagen 2 lied 27.

Kind op maandag
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor Israël:
iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst
door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: ze zal een zoon krijgen en
hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam. Het thema luidt "Ben jij een engel?"
De verhalen: - Mies en Max vliegen (Mies en Max)
- Een engel met een boodschap (Rechters 13: 1-8)
- De engel komt terug (Rechters 13: 9-25)

Geboren
Op 6 november is geboren: Bhogus Zomer. We feliciteren Niek en Rebekka met hun zoon en
Beer, Boets en Broer met hun broertje. Veel geluk gewenst!
Cursus
Vandaag zijn juf Josien en meester Greidanus naar een cursus over kwaliteitszorg. Dit doen we met de 4 scholen van
ons bestuur EN3. Kwaliteitszorg houdt in dat we als school systematisch in 4 jaar alle onderdelen van het
schoolgebeuren bespreken en aan verbetering werken. Hierbij kun je denken aan vakken als rekenen en taal, maar
ook aan het pedagogisch klimaat, de veiligheid en leerresultaten. We zijn nu in het vierde jaar van de cyclus en dat
betekent dat u als ouders t.z.t. weer een enquête mag invullen. Dit zal plaatsvinden in maart/april. Met de uitslag
daarvan gaan we aan het werk met het schoolplan voor 2019-2023.
Juf Joyce Blokzijl zal in groep 1 (’s middags groep 1/ 2) zijn.
Schoolfruit
Deze week start het fruitproject. Op dinsdag, woensdag, donderdag ligt er fruit klaar voor de
kinderen. Het staat uitgestald in de gang zodat ze kunnen zien wat we “in de aanbieding” hebben.
Dus op deze dagen hoeven de kinderen geen fruit mee naar school.

Op tijd of te laat
Meester Berry is komende woensdag iets later op school. Meester Greidanus neemt zijn klas over zolang het nodig
is. Misschien is hij gewoon op tijd……….
NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
De kinderen van groep 6 gaan op 22 november een capaciteitentest maken. Dit is de NSCCT van Centraal Nederland.
Deze test meet de mogelijkheden van leerlingen. Het geeft de groepsleerkracht een second opinion over de
leermogelijkheden van hun leerlingen. Leerlingen de onderpresteren kunnen op deze manier worden opgespoord en
het geeft de leerkracht de mogelijkheid om leerstof aan te bieden die past bij de capaciteiten, zodat we er ‘uit halen
wat erin zit’.

Mandjeslezen
In alle groepen staan vanaf deze week weer mandjes met allerlei soorten boeken. Denk hierbij aan: prentenboeken,
informatieve boeken, gedichtenbundels, tijdschriften, kookboeken...enz. Op deze manier willen wij de leerlingen
kennis laten maken met verschillende soorten boeken. Iedere l.k. vult het mandjeslezen op zijn/haar eigen manier
in. Veel leesplezier gewenst.
Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week ronden we het thema Herfst af en beginnen we langzamerhand aan Sinterklaas te
denken. Vanaf dinsdag gaan we tijdens het fruiteten het sinterklaasjournaal kijken.
Afgelopen donderdag hebben we Sint Maarten gelopen door de school. Dit was erg leuk.
Het boek van de week is Rikki en de eekhoorn. De letter van de week is de “s “uit sinterklaas.

Groep 3/ 4
Groep 3
De leerlingen hebben tijdens kern 3 de d, oe, z, en ij geleerd. Daar komt nog de h bij. Wat kennen we al veel letters
en klanken!
Lezen wordt steeds lastiger. Blijf daarom thuis ook lezen.
Tijdens de rekenles zijn we vooral bezig geweest met het splitsen van getallen t/m 12 en bouwsels en plattegronden.
Groep 4
De leerlingen van groep 4 zijn vooral bezig met het rekenen met sprongen en huppen. U kunt hierbij ook denken aan
42 + 7 en 47 + 8.
We rekenen met de tafel van 2 en 3. U kunt thuis de tafels ook oefenen.
Tijdens spelling hebben we de categorieregel van de slang geleerd. Welke woorden schrijf je met ng? En welke met
nk?
Alle kinderen van groep 3 en 4 hebben hun lampion op tijd af gekregen, fijn!
Deze week gaan we alvast het lokaal opvrolijken met dingen die horen bij Sint en zijn pieten. En we gaan het
sinterklaasjournaal kijken.

Groep 5 /6
De volgende topo-repetitie voor groep 6 is op 29 november: Groningen.
Voor groep 5 is de laatste tafel (van 9) aan de beurt. De repetitie op 22 november. Succes met leren!!!
Op 22 november wordt bij groep 6 de NSCCT-toets afgenomen(zie verder de nieuwsbrief). We doen dat in de eigen
klas. Groep 5 verhuist die middag naar het plusklas lokaal.
Groep 7/8
Na alle "bijzonderheden" van afgelopen weken, deze week een vrij "normale" week, waarin we weer lekker aan het
werk kunnen.
In groep 7 gebruiken we bij veel rekensommen de tafels. Het valt ons op dat deze niet bij alle leerlingen
geautomatiseerd zijn. Dit moet eigenlijk wel het geval zijn in groep 7, je kunt de sommen dan vlotter maken. ga thuis
ook eens de tafels herhalen!

Het team

