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Verjaardagen
We feliciteren de volgende leerlingen:
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Maarten

Klassenouders
Inmiddels is bekend wie de klassenouders zijn.
Groep 1/2: Femke
Groep 3/4: Sjoukje
Groep 5/6: Puck en Anneleen
Groep 7/8: Monique
Sportactiviteiten
Op dinsdag 10 oktober is er in de gymzaal in
De Wilp voor alle groepen badminton en
tikspelen.
Groep 1 t/m 4 van 15.00 – 15.45 uur
Groep 5 t/m 8 van 15.45 – 16.30 uur
Survivalrun 5 t/m 8
Op woensdag 4-10 doen de kinderen van
groep 5 t/m 8 mee aan de survivalrun in
Boerakker. Wij vertrekken die ochtend om
8.00 bij school. De kinderen worden tussen
7.50 en 7.55 op school verwacht. Er is dan
geen tijd meer voor de kinderen om zich om
te kleden. Ze moeten dus al omgekleed op
school komen. We zullen rond 12.00 weer
terug zijn bij school. De kinderen zullen dus
gewoon om 12.30 weer vrij zijn. Voor de
survivalrun is het belangrijk dat de kinderen
gepaste kleding aandoen. Hierbij moet u
denken aan strakke, lichte kleding dat snel
droogt. Bijvoorbeeld een hardloopbroek.
Deze broek moet bij voorkeur lang zijn. Een
korte broek is niet handig. Een joggingbroek
kan beter ook niet gedragen worden tijdens
de run, omdat deze veel water opneemt en

daardoor erg zwaar wordt. Daarnaast is het
verstandig om lange sokken, oude
gymschoenen en een T-shirt dat vies mag
worden aan te doen. Onder het T-shirt kan
eventueel een shirt met lange mouwen
gedragen worden. Na de run douchen de
kinderen. Het is dus verstandig om hier spullen
voor mee te nemen. Vergeet de schone
kleding niet! Een plastic tas voor de natte
spullen is ook erg handig. Verder is het ook
verstandig om de kinderen voor deze dag
wat extra eten en drinken mee te geven
aangezien ze aardig wat energie moeten
gaan verbruiken. De kinderen mogen geen
waardevolle spullen meenemen naar de run.
De sieraden kunnen dus het beste voor de tijd
(thuis) al afgedaan worden. De tassen van de
kinderen blijven tijdens de run bij het
startterrein staan, daarom is het verstandig
om de tas in een grote plastic tas voorzien
van naam te doen of om de tas zelf van een
naam te voorzien. Dan kunnen we de tassen
weer makkelijk terugvinden. Mocht u verder
nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij juf
Linda of juf Jolanda.
EU Fruit
Leuk nieuws! In navolging van het project ”Ik
eet het beter’ gaan we meedoen met de
actie EU-fruit.
Dat betekent dat we vanaf week 46 tot week
16 in 2018 gratis 3 keer per week fruit en
groente krijgen. Daarnaast is er voor elke
groep lesmateriaal ontwikkelt. Dit zijn
smaaklessen en we gaan kijken welk fruit in
welke landen gegeten worden.
Spaaractie Bruna
In de Kinderboekenweek van 4 t/m 15
oktober heeft de Bruna een actie waarbij
scholen kunnen sparen voor hun
schoolbibliotheek. Het werkt als volgt: u
koopt, bij de Bruna, een kinderboek en levert
de kassabon in op school.
De school verzamelt de bonnen en leveren
deze na de Kinderboekenweek in bij de
Bruna. Zij krijgen hiervoor een waardebon om
kinderboeken te kopen.
Het lijkt ons leuk om aan deze actie mee te
doen. Dus als u een boek heeft gekocht bij
de Bruna kunt u de bon inleveren bij de
groepsleerkracht of bij Annemieke. Als u de
bon wilt behouden maken we eerst een
kopie.

Kinderboekenweek
Op woensdag 11 oktober mogen alle
leerlingen griezelig verkleed op school
komen. Je kunt hierbij denken aan een
karakter uit een prentenboek, liever geen
horrorclowns, we willen wel graag dat
iedereen ’s nachts goed kan slapen. Die
ochtend starten we gezamenlijk op het plein
waar we elkaar kunnen bewonderen tijdens
een modeshow.
Informatie aankondiging vrijwillige
ouderbijdrage en schoolreizen
Met de ledenvergadering van 16 oktober
2017 wordt het bedrag voor de vrijwillige
ouderbijdrage en de schoolreizen
vastgesteld. Afgelopen jaar was het bedrag
voor de vrijwillige ouderbijdrage € 30,00 per
kind. Het bedrag voor de schoolreizen was
voor groep 1-2 € 15,00, voor groep 3-6 € 15,00
en voor groep 7-8 € 70,00 per kind.
Vanaf dit schooljaar ontvangt u geen aparte
brief waarin de bedragen per gezin staan
vermeld. Dit schooljaar volgt de
aankondiging via de nieuwsbrief. In de
aankondiging staat het bedrag per kind
vermeld. U kunt zelf uitrekenen wat het
totaalbedrag is voor uw gezin. Bij de betaling
graag de voor- en achternaam van uw
kind(eren) vermelden. Er volgen aparte
oproepen voor de betalingen. De oproep
voor de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage zal in oktober plaatsvinden
met de vraag het bedrag voor 1 december
2017 over te maken. De oproep voor de
betaling van de schoolreizen vindt plaats in
de loop van het jaar 2018 met de vraag het
bedrag voor 1 mei 2018 over te maken.
Uitleg vrijwillige ouderbijdrage
Het leerplichtige onderwijs wordt in
Nederland volledig vergoed door de
overheid. Scholen mogen een vrijwillige
bijdrage vragen voor de extra activiteiten.
Voor onze school zijn dat onder andere:
sinterklaasviering, kerst, het sprookje, Pasen
en excursies.
Vrijwillig betekent letterlijk dat een ouder
ervoor kan kiezen niet mee te doen en de
school dus een leerling mag weigeren als de
ouder niet betaalt. Elk jaar lopen we er
tegenaan dat er ouders zijn die niet (op tijd)
betalen. Dit kan zijn omdat de kosten ervan
niet opgebracht kunnen worden maar dit kan
ook zijn omdat een ouder dit niet wil. Als
ouders dit niet willen is dit hun goed recht.
Helaas moeten we dan wel melden dat deze
leerlingen dan niet mee kunnen doen aan de
diverse activiteiten die hiervan betaald
worden. Als ouders niet kunnen betalen
kunnen ze dit melden bij Annemieke en
kunnen ze in aanmerking komen voor een
bijdrage uit een schoolfonds van de
gemeente.

Leerlingenraad
Elk jaar houden we in de groepen 6, 7 en 8
verkiezingen voor de leerlingenraad. In de
leerlingenraad zitten dit jaar de volgende
kinderen:
Elisa en Anissa uit groep 6
Thijs en Robin uit groep 7
Damian en Hugo uit groep 8.
Deze leerlingen vergaderen een keer in de 6
weken onder leiding van juf Annemieke. Ze
praten mee over zaken in en rondom de
school. Het Valentijngala is bijvoorbeeld een
evenement bedacht en opgezet door de
leerlingenraad.
Schoonmaakweek: Vorige week zijn alle
materialen door een sopje ghaald. Alles is
weer lekker schoon en fris. Ouders, SUPER
BEDANKT voor jullie hulp!
Zpannend Zernike
Op 14 en 15 oktober vindt het evenement
Zpannend Zernike plaats in Groningen. Er is
dan van alles te beleven in de binnenstad en
op de Zernikecampus op wetenschappelijk
gebied. Je kunt zelf proefjes doen,
demonstraties bekijken, praten met echte
wetenschappers, ontdekken en naar
boeiende verhalen luisteren. Het totale
programma kunt u vinden op:
www. Zpannendzernike.nl
Nieuws uit de groepen
Groep 1-2:
De afgelopen weken hebben we gewerkt
over ruimtevaart. Best ingewikkeld maar toch
hebben we veel geleerd over onder andere
ons zonnestelsel, waarom het op aarde licht
en donker is, waarom de maan er telkens
ander uitziet en dat je op de maan niet
gewoon kunt lopen omdat er geen
aantrekkingskracht is.
De foto's van dit thema staan inmiddels op
de site.

Dit is ons favoriete liedje:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vet wat een pret in mijn ruimteraket
Ik ga omhoog en naar benee.
Kom, ga lekker met me mee.
Vet wat een pret in mijn ruimteraket.
Ik ga omhoog en naar benee.
Ik neem jullie allemaal mee.
En gaan we dan de ruimte in.
Toe hou je maar goed vast.
We gaan nog sneller dan een flits van het licht.
We gaan naar Pluto en naar Venus en naar Jupiter toe.

En naar een vallende ster…
WOEWW!!!
Vet wat een pret in mijn ruimteraket.
Ik ga omhoog en naar benee.
Kom, ga lekker met me mee.
Vet wat een pret in mijn ruimteraket.
Ik ga omhoog en naar benee.
Ik neem jullie allemaal mee.
Dit liedje is ook mee te zingen via de computer: titel:
Vet wat een pret in mijn ruimteraket. Ook leuk: liedje
Naar de maan.
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema "Gruwelijk
eng". Bij dit thema staat voorlezen centraal! Gruwelijk
eng klinkt best heel spannend voor groep 1-2. We
maken we het beslist niet "te spannend hoor". Vanaf
maandag starten we in de kleutergroep al met dit
thema. Op de site staat een beschrijving over wat we
allemaal bij dit thema gaan doen.

lekker een poosje door met veel rijmen in de
klas.
Natuurlijk hebben we gevierd dat het al zo
goed gaat met de doelen. We hebben
samen heerlijk verstoppertje gespeeld in
school...dikke pret!
Leuk om thuis te doen: Het liedje `ik zag twee
beren broodjes smeren` en dan samen leuke
varianten bedenken. Lana kwam met een
hele leuke: `ik zag twee slakken de fietsband
plakken`.
Ook leuk om tijdens het eten te doen: wat
rijmt er op brood, mes, pindakaas, vlees,
smeren enz.
Missie: De kinderen hebben hier thuis vast
over verteld. In de eerste schoolweek hebben
de kinderen 5 belangrijke regels opgesteld.
Deze hangen op onze datamuur. Vanuit deze
regels is de missie gemaakt die ook op de
datamuur hangt. Elke maandag bespreken
we samen de missie.
Onze Missie:
wij gaan dit jaar veel leuke dingen doen

Letter van het thema: Dat is de ..b.. van
boeken. Vanaf maandag mogen de kleuters
spullen meenemen die beginnen met de ..b...
Zo wordt het een letterhoek van ons allemaal.
We gaan ons best doen om deze letter te
leren. De spullen voor het letterhoekje blijven
twee weken op school.

Doelen: Deze week hebben we samen
gepraat over de doelen waar we 4 weken
aan gewerkt hebben. Ons sociaal
emotionele doel was de regels en gewoontes
leren. Dit gaat best al heel goed. Natuurlijk
kunnen sommige dingen nog beter maar een
aantal zaken gaan al heel goed en dat is
best knap! Ons rekendoel was de vormen
kennen. Ook hier is het erg goed gegaan. In
het portfolio kunnen jullie kijken welke vormen
de kinderen al kennen. Ons taaldoel was
goed leren rijmen. Dit is vooral voor groep 1
nog best moeilijk. We gaan daarom nog

spelen, werken, leren, we geven ‘m van
katoen
we houden van lachen, gezelligheid staat
voorop
en als het een keertje niet lukt roepen we
stop … hou op!
buiten is super en gaan we los
yes…samen zijn wij the boss!

Groep 3/4
Groep 3
Veilig leren lezen
De eerste kern van veilig leren lezen hebben
we alweer uit. De kinderen zijn flink bezig
geweest de aangeboden letters in woorden
te lezen en te schrijven in de schrijfletters.
Sommige letters zijn nog een beetje lastig.
Maandag en dinsdag sluiten we de kern af
door alle leerlingen van de groep woordjes
en losse letters te laten lezen op tijd.
Woensdag starten we dan met kern 2.
In kern twee gaan we bezig met de n, t, ee, b
en oo. Dit doen we aan de hand van de
woorden maan, pet, meet, been en noot.
In kern twee komen er ook nieuwe materialen
aanbod, namelijk de speelleesset.
De brief met informatie over de nieuwe kern
ontvangen jullie per mail komende
woensdag. De kinderen krijgen deze week
ook weer nieuwe woordjes mee om thuis te
oefenen.
Een aantal ouders heeft mij gevraagd
hoeveel woordjes er gelezen moeten worden
bij de toets. De kinderen krijgen 1 minuut om
zoveel mogelijk woordjes te lezen met de
geleerde letters. In kern 1 hebben de

kinderen een voldoende als ze meer dan 10
woorden lezen, in kern 2 moeten ze 13
woorden lezen.
Rekenen
Komende week krijgen de kinderen hun
eerste toets van rekenen. Vervolgens hebben
we een herhaling- en verrijkingsweek. Hierin
besteden we extra aandacht aan met
sprongen vooruit en splitsen.
Groep 4
Taal
Vrijdag hebben de kinderen een taaltoets
gemaakt. Dit was best even wennen. De
kinderen moeten maandag nog even kijken,
want er is best veel overgeslagen. De rest van
de week gaan we herhalen en verrijken.
Rekenen
In dit blok leren de kinderen de kralenketting
om te zetten in een getallenlijn. We oefenen
met de plus- en minsommen tot 20,
plattegronden van blokkenbouwsels maken,
oefenen met betalen, getallenlijn tot 100,
klokkijken en werken met een kalender.
De kinderen moeten nog een beetje wennen
aan de hoeveelheid sommen bij rekenen. Het
verschil met groep 3 is redelijk groot.
Ze doen allemaal goed hun best.

5. eer-oor-eur-woord: eer-woord. Ik schrijf
ee
oor-woord. Ik schrijf
oo
Eur-woord. Ik schrijf
eu
6. aai-ooi-oei-woord: ik hoor j maar schrijf
de i.
We starten elke les met een oefendictee
waarin alle aangeboden categorieën
regelmatig aanbod komen. De derde week
sluiten we af met een dictee, in de week erna
doen we veel herhaling en oefening.

Groep 5 en 6
Ruimtevaart
Het project ruimtevaart is afgesloten. De
kinderen hebbeno.a. hun eigen raket
geknutseld. De resultaten kunt u in oktober
beijken. Op de foto's ziet u de kinderen van
groep 5 druk bezig afgelopen
donderdagmiddag.

Spelling
Het eerste blok van spelling hebben we
afgesloten en maandag starten we met blok
2. De kinderen hebben het groepsdoel
gehaald voor blok 1! Dit gaan we komende
week vieren.
In blok 2 komen er weer drie categorieën (1
per week) aanbod en oefenen we de ei/ij,
f/v, s/z, sch en de au woorden.
Ook wordt in blok 2 het klankgroepenwoord
geïntroduceerd, deze komt in blok 4 aan de
orde. Dit doen we in vaste stappen:
1. Verdelen in klankgroepen
slaa –
pen
2. Bepalen laatste klank
slaa
3. Bepalen van de groep
dat is
een lange klank
4. Bepalen wat je moet doen
dan
neem ik een stukje van de aa weg.
De eerste twee stappen oefenen we vast
mondeling in blok 2.

4. Plankwoord: daar mag geen g tussen

Rekenen
In groep 5 zijn we begonnen met ee klein
beetje herhaling van groep 4. Het komende
blok gaan we aan dde slag met optel- en
aftreksommen over het tiental (28+35). Ook
oefenen we veel met de tafels en gaan we
de oppervlaktes van verschillende figuren
vergelijken.

In groep 6 hebben we al een beetje kennis
gemaakt met breuken. Ook
verhoudingstabellen komen in dit blok aan
bod. En natuurlijk wordt er gewerkt met optelen aftreksommen
Praktisch rekenen
Dit schooljaar zijn we op school op de
woensdag bezig met rekenen in de praktijk.
Op de onderstqande foto's ziet u wat de
kinderen tijdens deze lessen zoal doen.

meer willen verkopen, dan kunnen de
kinderen bij juf Jolanda een vervolgbestellijst
ophalen. We hebben afgesproken dat de
kinderen op 3-10 de mapjes weer bij juf
Jolanda inleveren, zodat ze op tijd verstuurd
kunnen worden. Wilt u even samen met uw
kind controleren of alles op de briefjes goed is
ingevuld? Alle gegevens moeten ingevuld
worden! Dit scheelt ons heel veel extra
uitzoekwerk.
Agenda
Om de kinderen van groep 8 goed voor te
bereiden op het gebruik van een agenda in
het voortgezet onderwijs zijn de kinderen van
groep 8 een agenda nodig voor in de klas.
Het zou fijn zijn als ze deze zo snel mogelijk
hebben, zodat we er meteen mee aan de
slag kunnen gaan. We gaan het komende
jaar oefenen met wat je in je agenda moet
zetten, waar je dit in je agenda moet
opschrijven en hoe je dit moet doen. De
kinderen van groep 7 mogen natuurlijk ook
alvast een agenda aanschaffen, meenemen
naar school en mee oefenen met het
noteren van dingen in je agenda, maar dit
hoeft niet per se.
Korfbaltoernooi
Op vrijdag 22 september hebben twee teams
uit groep 7/8 meegedaan aan het
korfbaltoernooi bij Sparta in Zevenhuizen.
De Dorpel 4 bestond uit Lara, Jaline, Anouk
en Fardau. De coach was Murk Kooistra. Ze
hebben de volgende uitslagen behaald:
De Dorpel 4 – De Delta 0-1
De Dorpel 4 – De Wegwijzer 0-0
De Dorpel 4 – Het Veenpluis 0-3

Spelling
In beide groepen starten we elke les met een
oefendictee. Dit wordt door de kinderen
goed gemaakt. De kinderen hebben al acht
verschillende soorten woorden geleerd en
kennen bij de meestte woorden ook al de
gebaren die erbij horen.
Taal
Ook bij taal zijn we al veel verschillende
nieuwe dingen tegengekomen. In groep 6
moesten de kinderen o.a. in en zin het
bijvoeglijke naamwoord en het zelfstandig
naamwoord vinden. In groep 5 moesten de
kinderen aan de slag met alfabetiseren.
Pittige opdrachten, dus.

Groep 7/8
Kinderpostzegels
Afgelopen woensdag is de landelijke
Kinderpostzegelactie weer van gestart
gegaan en zijn ook de kinderen van groep
7/8 al flink aan het verkopen geslagen! Als
kinderen hun bestellijst vol hebben en nog

De Dorpel 5 bestond uit Chayen, Tessa, Mats
en Thijs. De coach was Peter Terpstra. Ze
hebben de volgende uitslagen behaald:
De Dorpel 5 – De Wegwijzer 0-3
De Dorpel 5 – Het Veenpluis 0-0
De Dorpel 5 – Van Panhuys 0-6
Doordat beide teams uit groep 7/8 qua
puntenaantal gelijk stonden, moesten ze in
de finales tegen elkaar spelen. De teams
waren zeer aan elkaar gewaagd, want de
eindstand van de wedstrijd was 1-1. Thijs had
een keer gescoord voor De Dorpel 5 en Lara
had een keer gescoord voor De Dorpel 4.
Omdat er sprake was van een gelijke stand,
moesten er strafworpen aan te pas komen.
Ze hebben het voor de toeschouwers erg
spannend gehouden, want pas bij de
allerlaatste strafworp werd er gescoord door
Thijs voor De Dorpel 5.
Ik ben erg trots op beide teams en ik wil jullie
bedanken voor het mooie samenspel dat
jullie hebben laten zien. Het was een genot
om naar te kijken!

Thema griezelen
Komende week beginnen we met het thema
griezelen in de klas. Voor dit thema wil ik in de
klas graag een thematafel maken. Als de
kinderen thuis iets hebben dat met dit thema
te maken heeft, dan mogen ze dit
meenemen naar school. Aan het einde van
het thema krijgen de kinderen hun spulletjes
weer mee naar huis.

