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Weekbericht schooljaar 2016-2017 7 november – 11 november 
 

Uit de teamkamer  
 

 

AGENDA 

Datum Wat Waar + tijd Voor wie 
10 november Schoenendoos inleveren Op school Alle leerlingen 
13 november Gezinsviering In de kerk, 10.30 uur Alle 

belangstellenden 

17 november Schoenendozen naar de Azc-
school brengen 

12.30-14.30 uur Groep 1 t/m 8 

22 november Zakelijke ouderavond Op school, 19.30 uur  Alle ouders 

24 november Pietengym Peuters en groep 1 
t/m 4 

In de sporthal, 
12.30/13.00 uur-
14.30 uur 

Peuters, groep 1 
t/m 4 

5 december Sinterklaas, 12.00 uur vrij Op school Alle leerlingen 

 

Geen jarigen deze week 
 
 
  

Aanwezigheid  

Anja Maandag, dinsdagmorgen en donderdag        + maandag 14 nov. 

Linda Maandagmorgen en dinsdag                + maandagmorgen 14 nov. 
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Geboortekaartje Fedde 
We hadden het al gemeld bij de opening van het schoolplein, maar nu kunnen we melden dat alles ook 
goed gaat met juf Inge en met Fedde. Ze zijn heerlijk thuis aan genieten! 

Kerstmarkt Kerk 11 december 
Wij gaan tijdens atelier een versierde boomstam maken voor de kerstmarkt.  
Dit zal op de markt verkocht worden.  
Hiervoor hebben we het volgende nodig:  

- Eikels in dopje (liefst van een Amerikaanse eik) 

- Grote dennenappels 

- Kleine dennenappels 

- (gedroogde) hortensia 

- Lampionnetjes 

- Andere natuurlijke materialen 

Wie kan ons hieraan helpen?  
Ook zoeken we nog een handige ouder/grootouder die 
boomstammetjes door midden wil zagen.  
Als u ons materiaal kunt helpen of wil helpen met zagen horen we het graag. 
 

Opbrengst Colorrun en opening van het schoolplein 
De opbrengst van de Colorrun en de andere activiteiten van de opening van het schoolplein is tot nu toe 
ongeveer € 1000,- 
We zijn als druk aan het kijken wat voor leuke spullen hiervoor gaan aanschaffen. 
Als u nog geld van de Colorrun thuis hebt, kan dit nog worden ingeleverd. 
 

Sint Maarten 
Woensdag 9 november gaan de leerlingen na de pauze Sint Maarten lopen in de wijk. De kinderen zullen 
verschillende adressen bij langs gaan waaronder ook langs de ouderen in het Turfhuus en Pastor Myriam. 
De kinderen hoeven geen lampionstokje mee. 
 

The Daily Mile 
Eerder hebt u kunnen lezen dat we mee doen met de The Daily Mile. We vinden het belangrijk dat de 
kinderen genoeg beweging krijgen. Nu het kouder wordt buiten, gaan de kinderen in de klas bewegen in de 
vorm van een energizer of een dansliedje. Het is niet alleen gezond om te bewegen, maar ook goed voor de 
concentratie om tussen de lessen door dit te doen. 



Project Sint Maarten 
Vorige week hebben we het project geopend en hebben we gevoeld hoe het om nergens terecht te 

kunnen. Gelukkig werden we, toen de school op slot was, in de kerk opgevangen.  
In de klas hebben we het over Sintmaarten, over delen wat je hebt, over licht te zijn 
voor een ander. De kinderen horen Bijbelverhalen die gaan over vluchtelingen en ze 
horen over hoe de vluchtelingen in Nederland aankomen. De kinderen zijn thuis bezig 
om een schoenendoos te vullen voor de AZC-kinderen van de school in Ter Apel. De 
eerste gevulde schoenendozen zijn al ingeleverd!  

Dit kan nog tot volgende week donderdag 10 november. 
 

Jumbo spaaractie 
Met de Jumbo spaaractie is een prachte bedrag van € 236,- opgebracht! Wij zijn er 
erg blij!  
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het sparen! 
 

Schoolplein 
Er komen vragen van ouders waarom het schoolplein na 17.00 uur afgesloten is. Dit doen wij, omdat er 
door omwonenden geklaagd wordt, omdat ze overlast ondervinden van jongeren die ’s avonds op het plein 
rondhangen. De jongerenwerker Kim de Vries is hiermee bezig. We hopen dan ook dat we binnenkort het 
plein niet meer hoeven af te sluiten zodat er na 17.00 uur leuk gespeeld kan worden. 
 

Luizencontrole 
Morgen, dinsdag 8 november, is de luizencontrole. Wilt u hiermee rekening houden met het kapsel van u 
kind? 
 

Uit de peutergroep 
Naar Het Turfhuus  
Vorige week zijn we voor het eerst naar Het Turfhuus geweest. De peuters hadden tekeningen voor de 
cliënten gemaakt, daar waren ze heel erg blij mee. Verder hebben ze geluisterd naar een mooi verhaal en 
werden er liedjes gezongen. Ook werd er muziek gemaakt met de 
muziekinstrumenten en gingen we dansen. Prachtig om te zien hoe de interactie 
tussen oud en jong was. We hebben met z’n allen heel veel plezier gehad. 
Woensdag 9 november gaan we met de hele school langs voor Sint Maarten.  
  

Onze mooie spinnenlampion is bijna af. Het is een mooie aanvulling op het 
prentenboek Jonny de Spin, wat dit thema centraal staat. 
 

Uit groep 1 en 2 
Sintmaarten 

We hebben vorige week hard gewerkt aan onze lampion en we hebben 
Sintmaartenliedjes geoefend. 
Verder hebben we geluisterd naar het verhaal van Sintmaarten en we 
hebben naar een toneelstuk door de juffen over Sintmaarten gekeken. 
Nu weten we waarom we eigenlijk Sintmaarten lopen.  
Ook hebben we gepraat over ‘delen’ en ‘vreemdelingen’. Want waarom 
vullen we een schoenendoos voor een ander kind? 
 

 
 

 



Taal 
We hebben de letter ‘h’ van herfst geleerd. We hebben gekeken welke woorden met een ‘h’ beginnen of de 
‘h’ in het woord hebben. De leerlingen mogen voorwerpen meenemen die een ‘h’ in het woord hebben 
zitten. 

Uit groep 3 en 4 

Rekenen 
We zijn de afgelopen week begonnen het tellen tot 130. Dit doen we in sprongen van 
1, 2 en 5. We spelen dan het spelletje “Tikkie, jij bent ‘m.”  
Je telt hard op en loopt naar iemand toe als je daar bent tik je hem en telt de volgende verder.  
Groep 3 werkt daarnaast aan de bussensommen, ze leren het optellen en aftrekken. De leerlingen van 
groep 4 oefenen met de tafels. 
 

Spelling  
Woensdag 10 november maken we het dictee. Op de staal app kunnen de woorden nog geoefend worden. 
Op school herhalen we de woorden ook. Veel succes! 
 

Lampion 
Woensdag gaan we op school lampion lopen, daarna gaan de lampionnen mee naar huis. 
 

Uit groep 5 en 6 
Rekenen: 
De kinderen zijn begonnen met keersommen onder elkaar uit te rekenen. Groep 6 heeft hier vorig jaar ook 
al een start mee gemaakt. Voor groep 5 is dit weer helemaal nieuw. Eerst hebben de kinderen de stappen 
geleerd 6x25= 6x20 en 6x5 en die dan bij elkaar op tellen. De kinderen zijn nu begonnen met sommen als 
25x25 en die dan onder elkaar zetten en uit rekenen. 
Belangrijk hierbij is dat de kinderen de tafels goed uit hun hoofd kennen. Laat ze hier thuis nog even extra 
mee oefenen. Op www.sommenprinter.nl staan daar leuke werkbladen voor en 
ook zijn er veel spelletjes te vinden op het internet. De kinderen kunnen ook 
nog oefenen via Snappet.  
 

Spelling: 
De kinderen van groep 6 gaan de aankomende weken oefenen met het taxiwoord. Ik hoor ks, maar ik 
schrijf x. De kinderen van groep 5 gaan verder oefenen met het klankgroepenwoord. 
 

Toets Engels 
De kinderen hebben het leerblad van Engels al meegekregen naar huis. Deze mogen ze oefenen thuis, maar 
in de les komen ze ook al veel in aanraking met de woorden. Dinsdag 15 november hebben de kinderen 
toets hierover. 
 

Werkstuk 
De kinderen zijn alweer een stuk opgeschoten met hun werkstuk. Probeer dit thuis ook nog even extra te 
controleren en misschien tips te geven.  
 

Uit groep 7 en 8 
Woensdagmiddag 9 november is er het school handbaltoernooi. Leerlingen van groep 7/8 
zullen hier aan mee doen. Wedstrijden beginnen om 13.00 uur.  
 

Toets Topo dinsdag 15 november. Alle leerlingen hebben een leerblad mee naar huis gekregen.  
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