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Aan de ouders,
Lied van de week: Alles wordt nieuw dl. 2 lied 7: Simson, Simson alle Filistijnen

Kind op maandag
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als
je geweld gebruikt? Het thema is "Wordt het daar beter van?"
De verhalen: - Sterke Max (Mies en Max)
- Simson doodt een leeuw (Rechters 14: 5-9)
- Het raadsel van Simson (Rechters 14: 10-18)
- Driehonderd vossen (Rechters 15: 1-5)

Schoolfruit
We krijgen het fruit op maandag op school. Gezien de hoeveelheden die we krijgen hebben we
overlegd om op dinsdag en woensdag fruit uit te delen. Van wat er dan over is verdelen we dan
op donderdag en vrijdag onder de liefhebbers. Het smaakt in ieder geval heerlijk en we smullen er
goed van. Dus op dinsdag en woensdag hoeven de kinderen geen fruit mee naar school.

NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
Donderdag 22 november is de afname van de NSCCT test voor groep 6.
We krijgen met deze test een goed beeld van de prestatiemogelijkheden van de leerlingen.
We kunnen de uitslag vergelijken met de verwachting van de leerkracht en de uitslagen van de Cito toetsen.
Met de uitslag kunnen we bepalen of de leerling op het goede niveau werkt. De test zal ongeveer een uur duren en
is voor intern gebruik.

Bericht Medezeggenschap
Geachte ouders,
Dinsdag 27 november zal er weer een vergadering van de medezeggenschap plaatsvinden.
De agenda daarvoor treft u bij deze nieuwsbrief aan.
Mocht u zelf nog agendapunten hebben, dan horen wij dat als medezeggenschap graag.

Opname RTL4
Afgelopen donderdag was er een cameraploeg van RTL4 bij ons op school. Ze hebben een filmpje gemaakt voor het
programma 5 uur live. Samen met oud leerling Lotte Blokzijl en meester Levy zijn ze de hele
middag bezig geweest met filmen. Daarna heeft Lotte samen met haar regisseur nog kort wat
verteld in gr. 7/8 over het werken bij de televisie. Het filmpje wordt
donderdag 22 november tussen 17-18u uitgezonden op RTL4.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Sinds vorige week kijken we naar het sinterklaasjournaal en daar zagen we
pietenplaatjes! En ook wij kregen geheimzinnige post op school, een envelop vol met
pietenplaatjes.
Het thema voor de komende weken is natuurlijk Sinterklaas. En als u vandaag school
binnenloopt ziet u vast iets heel bijzonders in de hal……
Het boek van de week is Sinterklaas Ahoi. De letter van de week is de “ p“uit piet .

Groep 3/ 4
Groep 3
Vandaag ronden we kern 3 af. De leerlingen hebben tijdens kern 3 de
d, oe, z, ij en h geleerd. We maken ook alvast een start met kern 4. Daarom krijgt uw kind weer een nieuw
oefenboekje mee naar huis. Wilt u die van kern 3 weer meegeven aan uw kind?
Tijdens de rekenles zijn we vooral bezig geweest met het splitsen van getallen t/m 12.
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, 47 + 8, 51 – 8 etc. We hebben kennisgemaakt met het x teken. We oefenen met de tafel van 2 en 3.
Tijdens spelling hebben we de categorieregel van de fiets geleerd. Welke woorden schrijf je met de f en welke met
de v?

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.
Vandaag gaan we lootjes trekken en wordt het geld uitgedeeld. Veel
plezier met het maken van een gedicht en
surprise, vijf december is de dag………
Groep 7/8
Vandaag gaan we lootjes trekken in onze groep. Iedere leerling krijgt €5,00
mee naar huis. Het is de bedoeling dat er cadeautjes gekocht worden voor
€5,00 en we maken een gedicht en een mooie surprise. We hopen dat u als ouders er ook een beetje op wilt letten
wat uw kind koopt en wat voor surprise hij/zij maakt.
A.s vrijdag is de repetitie van Engels, het blad is afgelopen vrijdag mee naar huis gegaan. Veel succes!

Het team

