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week 45

Agenda
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november
Alvast noteren:
Woensdag 15 november
In de week van 27 november

19:30 uur Oudervereniging
Nationaal Schoolontbijt
14:30 uur Teamvergadering

Start schoolfruit (zie volgende bladzijde)
Ontwikkelgesprekken
(volgende week meer info)

Aanwezigheid schoolleiding deze week
Juf Wilma
maandag t/m donderdag
Juf Monique
woensdag
Juf Marian
maandag en woensdagochtend
* Op donderdag staat juf Wilma voor groep 8

Algemeen
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. Wij doen hier als school
ook aan mee. Op deze dag hoeven de kinderen thuis nog niet uitgebreid ontbeten te hebben.
De schooldag wordt in alle groepen gestart met een gezamenlijk ontbijt. We willen u vragen
uw kind een eigen bord, beker en bestek mee te geven voor die ochtend. Graag in een plastic
tas, waar alles na het ontbijt weer in terug gedaan kan worden. Groep 8 krijgt tijdens het
Nationaal Schoolontbijt een speciale gast op visite, namelijk wethouder Otter.
Meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt kunt u lezen in de bijlage bij dit Informantje.
Schoolpunten sparen bij de Jumbo
Sinds woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo Klazienaveen gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken
en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app
kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox
waar u ze in achter kunnen laten.
Het aantal gespaarde punten op dit moment is: 1990
De actie loopt nog tot en met dinsdag 21 november. U spaart toch ook mee?
Schoolfruit
Vanaf week 46 (de week van 13 november) doet onze school mee aan het EUSchoolfruitprogramma. Dit betekent dat op 3 dagen in de week in iedere groep gezamenlijk
groente of fruit wordt gegeten. Dit betekent dat m.i.v. 15 november uw kind op woensdag,
donderdag en vrijdag geen eten voor de ochtendpauze mee hoeft te nemen (wel gewoon
middageten). Meer informatie vindt u in de bijlage bij dit Informantje.
Bereikbaarheid school
Sinds dit schooljaar komt de telefoon rechtstreeks binnen bij één van de administratieve
medewerkers van de Stichting Primenius. Eén van de administratief medewerkers kijkt of ze
het telefoontje zelfstandig kan afhandelen en zal daarom soms ook even doorvragen. Indien
nodig zal ze proberen door te verbinden met de school of een terugbelverzoek voor iemand
doorsturen via de mail. Wij horen van sommige ouders dat de bereikbaarheid van school
soms toch nog te wensen overlaat. Is de school via het reguliere telefoonnummer niet
bereikbaar, dan kunt u in dringende gevallen bellen naar juf Wilma, 06-24659530.

Algemeen
BERICHT VANUIT DE BREDE SCHOOL - THEATERVOORSTELLING SPEKKIES MET PRIK
In het voorjaar zou Spekkies met Prik een theatervoorstelling geven voor de brede school.
Door een blessure van 1 van de spelers is die voorstelling niet doorgegaan. Komende
donderdag 9 november wordt hij alsnog ingehaald. Alle kinderen die zich toen hebben
opgegeven hebben hierover inmiddels bericht gehad. Maar we willen andere kinderen van de
voorschool en groep 1 en 2 ook uitnodigen om naar deze grappige voorstelling te komen
kijken over een geit en een schaap die samen in de wei staan en allerlei gekke avonturen gaan
beleven.
De kinderen kunnen direct na schooltijd naar de Collink worden gebracht. Daar krijgen ze wat
te drinken en wat lekkers. Het is om ongeveer 15.15 uur afgelopen. Ouders mogen er bij
blijven. De kosten voor deze voorstelling zijn € 1,-. Dit kan in de zaal worden betaald. Geef je
even op via de mail fenneke.mensen@kpnmail.nl dan weten we op hoeveel kinderen we
moeten rekenen.

Voorschool
Thema
De komende periode werken we met het thema feest.
Sint maarten
We hebben de afgelopen tijd ontzettend hard gewerkt aan onze lampion. En de lampion is erg
mooi geworden.
Donderdag nemen we de lampion mee naar huis, mogen de kinderen van de voorschool daarom
een grote plastic tas mee.
Boeken ruilen
Alle kinderen hebben vandaag weer een tasje met daarin een boekje meegekregen, dit tasje en
boekje moeten elke maandag weer terug naar de voorschool.
Voorstelling
Donderdag gaan we samen met groep 1 en 2 in het speel lokaal naar een voorstelling kijken.

Groep 1
Bibliotheek
Elke maandag worden de boekjes geruild.
Boek de Gruffalo
De kinderen hebben vorige week het boek van de Gruffalo mee naar huis gekregen. Zo kunt u
thuis het verhaal ook samen lezen. Wilt u het boek woensdag 22 november weer mee terug naar
school geven? Alvast bedankt
Voorstelling
Donderdag gaan we in het speellokaal samen met de kinderen van de voorschool en groep 2
genieten van een voorstelling. Deze voorstelling is gebaseerd op twee boeken die we gelezen
hebben tijdens de Kinderboekenweek.
Schoolontbijt
Woensdag 8 november is het schoolontbijt. Informatie hierover kunt u hierboven vinden.

Thema
Deze week gaan we verder met thema: De Gruffalo. De kinderen gaan een masker van de Gruffalo
maken. Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten die te maken hebben met de Gruffalo.
We werken aan de volgende doelen:
-10 dingen bij een plaat noemen.
-vertellen
-luisterhouding
-woordenschat
-navertellen van een verhaal.
-visuele discriminatie
-kleuren en vormen
-begrippen groot en klein

Groep 2
Thema
We werken nog aan het thema De Gruffalo. Het boek is inmiddels meerdere keren voorgelezen en
het is mooi om te merken dat de kinderen er steeds weer andere zaken in ontdekken. Vorige week
hebben we gekeken hoe groot een Gruffalo eigenlijk zou kunnen zijn. Wat eten de dieren uit het
verhaal normaalgesproken? Ook komen er uitdrukkingen voor in het boek waarbij de kinderen wel
wat uitleg kunnen gebruiken. Wat is bv. een blik werpen? Gaan ze daar in het bos echt met blikjes
aan het gooien?
Zo is er, met veel plezier, nog heel wat te leren van het boek.
Letter van de week
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de v de letter van de week. Deze letter
wordt uitgesproken als de v en niet als de vee. De kinderen mogen voorwerpen mee nemen
waarbij de letter v vooraan te horen is. De v van: vos, vaas, vis, vampier, vla enz. We maken er in
de klas een woordkaart van en aan het eind van de week krijgen de kinderen het voorwerp weer
mee naar huis.
Voorstelling
Donderdag gaan we in het speellokaal samen met de kinderen van de voorschool en groep 1
genieten van een voorstelling. Deze voorstelling is gebaseerd op twee boeken die we gelezen
hebben tijdens de Kinderboekenweek.
Sint Maarten
Hier nog een keer de tekst van het nieuwe Drentse Sint Maarten liedje.
Ik zai ain jonkie en ain wichie, dij lopen saomen met ain lichie
Van ain keersie en een sukerbait, en ze zingen 'talerhoogste laid
La la la la la la loepie, dou mie 'n duppie of een snoepie
Dou mie 'n droppie of 'n stukkie kouk, en den verdwien ik dammit om de houk
Vrijdag gaan we in school Sint Maarten lopen. We gaan bij alle groepen langs om onze mooie
lampion te laten zien en onze liedjes te laten horen. De lampion gaat daarna mee naar huis zodat
zaterdag het Sint Maartenfeest thuis gevierd kan worden.

Groep 3
Lezen
We oefenen deze week met de woorden poes en koek. De letter oe staat hierbij centraal.
Rekenen
We herhalen met rekenen de aangeboden doelen van de afgelopen weken.
De getallenlijnen tot 10 en het tellen tot 10 gaat erg goed!
Evenveel maken hebben de meeste kinderen ook onder de knie.
Het 1 meer of minder maken gaat soms nog wat moeizaam. Misschien kunnen jullie hier thuis ook
nog mee oefenen?

Groep 4
Spelling
Deze week hebben we woordpakket 11 en 12. De woorden die hierin behandeld worden zijn de
aai – ooi – oei- woorden. Deze woorden hebben de kinderen in groep 3 al veel geoefend. Ze
kennen de afspraak.
Ook oefenen we met de ij/ei woorden. Dit zijn woorden die ze gewoon moeten onthouden.
Rekenen
Vandaag zijn we bezig geweest met eraf sommen. Als een som over het tiental gaat, wordt het
uitrekenen al een stuk lastiger.
We hebben de kinderen geleerd dat het op verschillende manieren kan, maar dat we in principe
eerst terug gaan naar de 10 en dan het restje er nog afhalen.
Bijvoorbeeld: 17-9=
Je haalt er eerst 7 af ; 17-7= 10 dan heb je nog een restje over, die er ook nog af moet. 10-2=8
Dus 17-9=8

Groep 5
Rekenen
Deze week werken we o.a. aan de volgende leerdoelen
Getallen en bewerkingen:
Delen
12=3x4
12:3=4
Meetkunde:
Lezen van tijd/ kalender

Spelling
Deze week maken wij woordpakket 9.
De woorden kunnen thuis ook geoefend worden in Bloon.
Wereldoriëntatie
Deze week starten we met een nieuw onderwerp. We gaan het hebben over Nederland en dingen
die typisch Nederlands zijn en ook over de vooroordelen over Nederlanders. We zullen hier op
heel veel verschillende manieren mee bezig zijn. Het zou erg fijn zijn wanneer de kinderen van
groep 5 hiervoor op dinsdag 31 oktober een typisch Nederlands voorwerp mee zouden kunnen
nemen.

Groep 6
Dinsdag 7 november dictee woordpakketten 1 t/m 8
Rekenen
We hebben blok 1 en 2 van rekenen bijna afgerond. Alle kinderen hebben eigen doelen die we
gaan herhalen en we gaan ook verder met nieuwe leerdoelen. De doelen van deze week zijn:
--> Ik kan berekenen hoeveel iets kost.
-->Ik kan omzetten in een andere maat.

Sova
De kinderen hebben een werkblad meegekregen naar huis. De bedoeling is dat dit werkblad thuis
gemaakt gaat worden en dat deze donderdag weer op school komt.

Wereldoriëntatie
Deze week starten we met een nieuw onderwerp. We gaan het hebben over Nederland en dingen
die typisch Nederlands zijn en ook over de vooroordelen over Nederlanders. We zullen hier op
heel veel verschillende manieren mee bezig zijn. Het zou erg fijn zijn wanneer de kinderen van
groep 6 hiervoor op donderdag 2 november een typisch Nederlands voorwerp mee zouden
kunnen nemen.

Groep 7
Rekenen
Vorige week hebben we de instaptoets gemaakt. Alle leerlingen gaan deze week aan de slag met
de doelen die nog geoefend moeten worden, zoals cijferend optellen en aftrekken tot 1000 en tot
100.000, een deel van het geheel uitrekenen en met redactiesommen. Wil je thuis ook oefenen?
Kijk dan op www.rekenen-oefenen.nl of download de app van Beter Rekenen.
Spelling
Deze week oefenen we met de woorden van de pakketten 11 en 12 met o.a. de hoofdletters. Wil
je ook thuis oefenen? In Bloon staan de beide pakketten op je te wachten. Veel succes.
Aardrijkskunde Topografie
Deze week leren we de topografie van West-Europa. Niet alleen de landen en de hoofdsteden,
maar ook grotere plaatsen, wateren, gebieden en gebergten. De toets is volgende week vrijdag 17
november.
St. Maarten
We werken hard aan onze lampion. Ze worden heel mooi. Vrijdag vieren we St. Maarten op
school.

Groep 8
Rekenen
Niveau groep 8:
- Ik kan getallen met een kommagetal aanvullen tot een rond getal
- Ik kan prijsverhogingen en de nieuwe prijs berekenen
- Ik kan lengtematen herleiden en berekenen welke maat groter of kleiner is
Niveau groep 7:
Ik kan cijferend optellen tot 1.000
Ik kan handig rekenen met getallen tot 100.000
Ik kan een deel van het geheel berekenen in kilometers
Spelling
Deze week werken we aan de woordpakketten 11-12
Vrijdag 17 november hebben we een dictee van de woordpakketten 9 t/m 12.
De leerlingen kunnen weer oefenen met het meegekregen stencil of oefenen op Bloon.

Topografie
Voor de vakantie hebben de leerlingen stencils meegekregen voor het oefenen van de komende
topografietoets. De leerlingen hebben de stencils meegekregen voor de toetsen van NoordAmerika en Zuid-Amerika.
Toets Noord-Amerika 10 november 2017
Toets Zuid-Amerika 1 december 2017
Schoolontbijt
Tijdens het schoolontbijt woensdagochtend krijgt groep 8 bezoek van wethouder Otter, hij is de
wethouder van financiën. De leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen en de wethouder eet
tijdens het ontbijt met ons mee.

