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Start kinderboekenweek, iedereen mag verkleed komen als
opa/ oma.
Groep 3-4 naar de bibliotheek
Dierendag
Dag van de leraar!
Groep 1-2 bezoek speelgoedmuseum Roden
Groep 8 bezoek speelgoedmuseum Roden

Groep 7 bezoek speelgoedmuseum Roden
Groep 5-6 bezoek speelgoedmuseum Roden
Kinderen vrij i.v.m. teamdag
Voorstelling van groep 1 voor de ouders en
grootouders!! Van 13.30 tot 14.15 uur (speellokaal).
Groep 3-4 bezoek speelgoedmuseum Roden
Afsluiting Kinderboekenweek van 12.30 uur tot 14.15
Oudhollandse spelencircuit

Herfstvakantie

Eerste schooldag na de herfstvakantie
Ouderavond (persoonlijke uitnodiging volgt)

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Voor in de agenda!
Op woensdag 26 oktober staat de zakelijke ouderavond gepland. Op deze informatiebijeenkomst
krijgt u de informatie van de oudervereniging. Tijdens deze bijeenkomst maakt u ook nader kennis
met de nieuwe directeur. Samen zullen we een kijkje nemen in de toekomst van onze school met
onze kinderen onze teamleden en onze ouders. Wij verwachten dat veel ouders de weg naar de
school die avond kunnen vinden. Een uitnodiging met programma zal volgen. Zet u de datum vast
in uw agenda.
Start van het schooljaar/ verlofaanvragen
Complimenten voor iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep zich te houden aan de
afspraken betreffende de verlofaanvragen en de start van de dag.
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Veilige verkeerssituatie
Er ontstaan soms gevaarlijke situaties voor de school. Met name als ouders hun auto parkeren op
de weg naast de “bollen”. Kinderen schieten soms tussen de auto’s door, fietsers hebben geen
goed overzicht. Kortom: onveilig. Daarom een vriendelijk verzoek om auto’s niet ter hoogte van de
“bollen” te parkeren bij het halen en brengen van kinderen. Misschien moet u dan een klein stukje
lopen, maar de veiligheid voor uw en onze kinderen wordt verhoogd.
Studiedag “Hart voor taal”.
Met het team zijn we, samen met alle medewerkers van de nieuwe stichting Comprix in het Abe
Lenstrastadion geweest. Een mooie, intensieve dag waarbij de aandacht voor taal centraal stond.
Verschillende deskundigen hebben ons meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van taalonderwijs. Het team heeft hieruit verschillende onderwerpen meegenomen naar onze
school. In het team bespreken wij waar we mee aan de slag kunnen of waar we meer onderzoek
naar gaan doen. Zo ontwikkelen wij ons taalonderwijs.
Kinderboekenweek
In het kader van het thema ‘Voor altijd jong’ gaan alle groepen op
verschillende dagen (zie bovenstaand overzicht) naar
speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden.
Om het uitje naar het speelgoedmuseum in Roden mogelijk te
maken doen wij een beroep op u. Wilt u voor vervoer zorgen meldt
u dan aan bij de leerkracht van uw kind. Nadere info volgt via uw
kind of een extra briefje.
In het kader van de Kinderboekenweek zijn er veel activiteiten. Wil
de opa of oma van uw kind nog voorlezen, vertellen over vroeger,
vertellen over zijn/ haar werk, geef het door aan de leerkracht van uw kind.
Voorlezen
Henk Voets, de vader van Maarten (groep 2) en Annemiek (groep 5) heeft een boek geschreven
voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Het boek heet James en Rudy -De gestolen brommer. In het kader
van de Kinderboekenweek en boekpromotie komt Henk voorlezen aan groep 2 tot en met 7.
Meer informatie over het boek op: www.jamesenrudy.nl
Sparen voor de schoolbieb!
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het
motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?

U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de
winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.

Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij
een Bruna-winkel.

Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.

De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
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Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
Groep 1:
Groep 1 heeft in groepjes bij de stenen tentoonstelling van groep 8 gekeken.
Bedankt groep 8, wij vonden het leuk.

Op Prinsjesdag hebben wij het paleis nagebouwd met blokken
en kregen wij allemaal een grappig hoedje op.
Ook hebben wij de glazen koets op de televisie gezien.
Prinsjesdag noemen ze ook wel ‘hoedjesdag’

Wij hebben in groepjes een stukje van het verhaald ‘kleine Pien op reis’ getekend. Hierbij moesten
wij in ons groepje overleggen en goed samenwerken.
De mooie tekeningen zijn in de gang te bewonderen.
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Thema
Deze week sluiten wij het thema ‘erop uit’ af. De afgelopen weken hebben wij gewerkt over ‘kleine
Pien op reis’ Zo hebben wij beer en kleine Pien geknutseld en hebben o.a. het lied van ‘ik
schommel’ aangeleerd.
Deze week hebben wij onze knuffel getekend en mooie kleding gegeven van verschillende stofjes.
Vanaf volgende week werken wij over het thema dieren van Schatkist.
In het verhaal gaat kleine papegaai alleen op pad. Hij vindt zichzelf al groot genoeg en wil ook
weleens wat van de wijde wereld zien. Hij zegt zijn papa papegaai gedag en vliegt erop uit. Op zijn
reis komt hij allerlei dieren tegen: grote dieren, kleine dieren, lieve dieren, gevaarlijke dieren,
mooie dieren, trotse dieren en stinkdieren. In het verhaal spelen rijmzinnen en napraten een
belangrijke rol.
In de klas staat al een mooie herfsttafel met allemaal dieren, kom gerust eens kijken.
Letterwinkeltje
Wij hebben het over de letter p. In de gang staat het letterwinkeltje.
De kinderen mogen dingen met de letter p mee naar school nemen.
Deze stellen wij ten toon in het letterwinkeltje.
Dierendag
Op dierendag 4 oktober mogen alle kinderen een speelgoeddier
mee naar school nemen. In de klas zullen wij dan aandacht
besteden aan dierendag en gaan wij een activiteit met de
meegebrachte dieren doen.
Kinderboekenweek
Volgende week maandag starten wij op school met het thema Kinderboekenweek ‘voor altijd jong’.
Alle kinderen mogen a.s. maandag verkleed komen als oude opaatjes en omaatjes.
Alle kinderen mogen komende week hun lievelingsboek mee naar school nemen (graag
voorzien van naam).
Tijdens de Kinderboekenweek gaan alle groepen op stap naar het speelgoedmuseum in Roden.
Wij gaan samen met groep 2 op woensdag 5 oktober.
Ruildag
Op vrijdag 14 oktober werkt juf Wendy i.p.v. juf Petra.
Maandag 31 oktober werkt juf Petra i.p.v. juf Wendy.
Oproepjes
* Wie heeft er voor ons dierentijdschriften/ boeken om in te knippen?
* Wie wil er na elke vakantie helpen met de luizencontrole?
* Wie wil 5 oktober met ons mee rijden naar het speelgoedmuseum in Roden?
* Welke opa/ oma wil bij ons in de klas komen voorlezen?
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GROEP 2:
Thema
We hebben het schatkist thema ‘eropuit’ afgerond met een gezellige camping op het schoolplein.
We gaan nu verder met het schatkist thema ‘dieren’. We zijn al bezoek geweest bij de dierenarts
en binnenkort hebben we nog een verrassing.

Op bezoek bij dierenartsencentrum Oosterwolde
Wij zijn op bezoek geweest bij de dierenarts. We kregen een rondleiding van dierenarts Sacha. We
mochten overal kijken. We hebben de behandelkamers, de operatiekamer, de trimsalon, de
uitslaapkamers en nog veel meer gezien. De foto’s van dit bijzondere bezoek staan op de site.

Kinderboekenweek
Volgende week maandag starten wij op school met het thema Kinderboekenweek. Denkt u eraan
dat alle kinderen verkleed mogen komen als oude opaatjes en omaatjes. Verder vinden we het
natuurlijk erg leuk als er opa’s en oma’s komen voorlezen in de klas.
4 oktober dierendag
Alle kinderen mogen deze dag een speelgoeddier meenemen. De opa van Sam komt langs om een
verhaal te vertellen over de dieren en we gaan nog andere leuke activiteiten doen.
Opstap naar het speelgoedmuseum
Tijdens de Kinderboekenweek gaan alle groepen op stap naar het speelgoedmuseum in Roden. Wij
gaan samen met groep 1 op woensdag 5 oktober.
Voorstelling:
4 november 2016 geven de kinderen van groep 2 een voorstelling om het thema dieren af te
sluiten. Zet u deze data alvast in de agenda?
Gezocht:

Voor het nieuwe thema dieren zijn wij opzoek naar verband, spuiten, lege
medicijnverpakkingen, etc. om onze eigen dierenartsenpraktijk in te richten.

Oude tijdschriften en boeken over dieren waar de kinderen in mogen knippen.

Opa’s en oma’s die tijdens de Kinderboekenweek voor willen lezen in de groep.

Ouders, opa’s, oma’s die het leuk vinden om met ons me te gaan naar het
speelgoedmuseum. Wie kan er rijden op woensdag 5 oktober?
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GROEP 3/4:
GROEP 3:
Lezen
We hebben kern 1 van Veilig leren lezen afgerond.
We zijn gestart in kern 2. Het thema is ‘mijn lijf’.
U kunt op www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje Voor ouders en dan
Dit leert uw kind >> lezen welke letters en woorden we leren. We
werken met de tweede maanversie. Hier staan ook leesspelletjes die u
met uw kind kan doen.
Uw kind heeft een zelfgemaakt letterdoosje mee naar huis genomen, met daarin de
letters van Kern 1. Wilt u de letters oefenen/ flitsen met uw kind? U kunt met de
letters samen met uw kind ook woordjes maken en de woordjes daarna lezen.
Uw kind krijgt steeds de nieuw geleerde letter mee.
Rekenen
Met rekenen hebben we Blok1 van de methode ‘Wereld in Getallen’ afgerond met de toets.
Deze week gaan we herhalen en verrijken.
Volgende week starten we met Blok 2.
De komende weken oefenen we de begrippen meer, minder en evenveel. We tellen hoeveelheden
tot en met 10. We tellen hoeveelheden en koppelen die aan de getallenlijn.
Dit is een lege getallenlijn.
We splitsen hoeveelheden en vullen ontbrekende getallen in op een getallenlijn.

Schrijven
We beginnen in ons eerste schrijfschriftje. We leren de letter “n”,
“ee” en “i” al schrijven. We letten steeds goed op onze zithouding
en pengreep.

Dit is de juiste pengreep.
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GROEP 4:
Spelling
We hebben deze week ons eerste toets dictee gemaakt. Volgende week is er een tussenweek. Dat
betekent dat we geen nieuwe afspraak gaan leren maar we gaan herhalen.
Rekenen en taal
Deze week hebben we ook de eerste toetsen van rekenen en taal
afgerond.
Voor kinderen die klokkijken lastig vinden is het handig om thuis ook te
oefenen. Kinderen kunnen thuis zeggen hoe laat het is op de klok van de
magnetron of wekker bv. Maar ook oefeningen als: hoe laat is het over
10 min. of een kwartier enz.

Bent u benieuwd naar de eerste resultaten van uw kind? Kom gerust even binnen om
de resultaten te bekijken.
GROEP 3/4
Leskracht
We zijn gestart met het werken aan het eerste thema: Jij en ik
We hebben eerst aan de hand van voorwerpen gekeken wat hoort er bij het onderwerp. We hebben
een woordveld gemaakt. We hebben muurkranten gemaakt over gezonde en ongezonde voeding.
We hebben een woordtrap met plaatjes gemaakt: van baby tot bejaarde. Komt u gerust even de
resultaten bekijken. Ze hangen achter in de klas.
GROEP 5/6
Al vier weken naar school geweest en dat betekent dat de eerste toetsen in zicht komen. Al snel zal
de eerste rekentoets komen en ook het grote dictee. De eerste taaltoets is al geweest.

Voor groep 6

Voor groep 5
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Rekenen van groep 5 gaat onder andere over
* Handig rekenen tot 100
* Getallen plaatsen op de getallenlijn tot 600
* Klokkijken analoog en digitaal
* Keersommen en omgekeerde keersommen
Rekenen van groep 6 gaat onder andere over
* Tellen op de getallenlijn tot 6000
* Handig rekenen tot 1000
* Grote keersommen
* Meten met de mm (dikte van je nagel) cm (dikte van je vinger), dm (handspan) (armwijdte)
en km (van school naar de Gamma)
* Schatten
* Geldrekenen
Leskracht heeft als thema: IK woon in Ooststellingwerf.
Het thema gaat over onze gemeente, de dorpen wat doet de gemeente voor ons, hoe zit het met
de verkeersveiligheid in de gemeente en ook over onszelf.
Bij Leskracht mogen kinderen ook spullen van huis meenemen die over het thema gaan.
Handig is het om de naam erop te zetten, want alle spullen gaan ook weer mee terug naar huis.
Oproepje
Wie heeft er dorpsvlaggen en/of de vlag van Ooststellingwerf of andere leuke spullen te leen die
gaan over Ooststellingwerf.
Bij dit thema past ook heel goed het thema van de Kinderboekenweek: Opa’s en oma’s.
Misschien is er een opa of oma die kan vertellen over hoe het vroeger was om in Ooststellingwerf
te wonen, naar school te gaan en meer.
Laat het ons maar weten. Wie het eerst is mag komen vertellen, liefst met oude foto’s of iets
dergelijks.
Speelgoedmuseum Roden
Op dinsdag 11 oktober gaan we met de kinderen naar het
speelgoedmuseum in Roden.
We vertrekken om 11.45 uur en zijn om 14.15 uur weer terug.
We gaan in groepjes het speelgoedmuseum ontdekken.

GROEP 7:
Deze keer geen nieuws
GROEP 8:
Deze keer geen nieuws
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Deze keer geen nieuws

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Deze keer geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Deze keer geen nieuws

