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Agenda
Wk 46
facultatieve gesprekken
7 nov. spelletjesmiddag groep 1-2-3
15 nov.
margemiddag gr 1/2
Schoen zetten
30 nov
spel en bakochtend
Verjaardagen
We willen nog feliciteren:
28 oktober Thijs
29 oktober Isa
En alvast feliciteren:
08 nov
Nikita
10 nov
Wende
13 nov
Jacco
Schooltijden
Het valt ons op dat er vaak kinderen van
groep 5-8 voor de eerste bel binnen zijn.
De leerlingen mogen hun tas naar binnen
brengen en moeten daarna direct weer
naar buiten. Bij de eerste bel komen ze
binnen en kunnen ze hun lunchtrommels
in de kast zetten. De uitzondering is
wanneer het portfolio bekeken wordt.
Gevonden!
In de herfstvakantie heeft Anise op het
plein 2 horloges gevonden. Een Cars
horloge en een Elsa horloge. Ze zijn af te
halen bij Annemieke.
In de kleutergroep is een witte handdoek
gevonden. Waarschijnlijk van de
waterpret middag aan het begin van het
schooljaar. Hij zit in de meeneembak van
de kleuters.

Facultatieve gesprekken
In de week van 14 -18 november houden
wij weer onze facultatieve gesprekken.
De leerkrachten nodigen ouders uit voor
een gesprek indien zij dit nodig achten.
Indien ouders specifieke vragen en/of
opmerkingen hebben kunnen ook zij
aangeven een gesprek te willen.
Maandag 7-11 gaan de briefjes hiervoor
met de kinderen mee naar huis. Mocht u
een gesprek met de leerkracht willen,
maar bent u hier niet voor uitgenodigd
dan kunt u het briefje invullen. U moet
ervoor zorgen dat dit briefje uiterlijk 9-11
weer terug is bij de desbetreffende
leerkracht. De leerkrachten maken dan
een rooster die op 10-11 weer met de
kinderen mee gaat. Onderling wisselen is
mogelijk, meld dit dan wel even bij de
leerkracht. De gesprekken vinden plaats
op de middag (na schooltijd).
ALV en geldzaken
Tijdens de ALV is er een spreekster
geweest van de GKB. Er is onder andere
gesproken over:
* jongeren en schulden
* zakgeld
* sparen en lenen
* merkkleding
* mobiele telefoon
* wat doet de GKB
Op de avond zelf heeft zij een folder
achter gelaten. Deze is verkrijgbaar bij
Annemieke.
Ook gaf zij aan dat er een leuke site was
met (geld)opdrachten voor leerlingen.
Deze site is gedeeld onder de
leerkrachten.
Afscheid
Wij hebben helaas alweer afscheid
moeten nemen van Silas en Devin.
Ouders hebben in goed overleg met
school besloten voor een ander type
onderwijs.

Kijkavond
Op de goedbezochte kijkavond waren er
2 raadsels uitgezet en zoals beloofd zou
in deze nieuwsbrief de uitslag komen.
In de pot met oud Hollands snoep zaten
112 snoepjes.
Nu kunnen we zeggen dat we alles zelf
houden maar…. Dat is niet zo gezond!
Damian Hagens zat met 110 snoepjes het
dichts bij de uitslag en hij krijgt dan ook
de inhoud van de pot.
De uitslag van de foto-opdracht is:
1. Jolanda
4. Linda
2. Judith
5. Anita
3. Evelien
6. Cecyl
Foto is misschien wel leuk
In groep 7/8 was er ook een fotoopdracht. Degene met de meeste
goede antwoorden hierbij was Yarissa
Coopmeiners. Zij krijgt hiervoor een
eervolle vermelding in deze nieuwsbrief!
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Lampionnen maken: We zijn al een heel
eind, mede dankzij de hulp van
ouders...SUPER!
De kinderen hebben inmiddels een
formulier gekregen met vele Sint Maarten
liedjes om thuis gezellig te zingen.
Natuurlijk zingen we op school ook!
Nieuw thema: We werken momenteel
over voeding. Op de site kunnen jullie bij
kleutergroep lezen wat we zoal doen bij
dit thema.
We werken slecht twee weken aan dit
thema want 12 november is de intocht
van Sinterklaas. Vanaf maandag 14
november is het dus
Sinterklaas...Sinterklaas...Sinterklaas.
Natuurlijk komen er weer allemaal leuke
hoeken en gaan we heerlijk spelen en
werken. Binnenkort staat er op de site
een stukje over het thema Sinterklaas.
We sluiten ook aan bij het
Sinterklaasjournaal en gaan hier op
school naar klijken.
Oproep voor de bakhoek bij Sinterklaas:
Wie heeft er nog leuke spullen:
bakblikken, taartvormen, deegrollers,
spatels, maatbekers, beslagkom, lepels,
koksmutsen,slagroomspuit, receptenboek
voor taarten....we kunnen veel gebruiken!
Niet al te nieuwe spullen meegeven want
de kinderen gaan er natuurlijk wel mee
spelen.
Kinderboekenweek:
Vanuit de bibliotheek hebben we bezoek
gehad van twee dames. Zij lazen een

mooi boek voor "De verhalen machine".
Naar aanleiding daarvan gingen alle
kinderen aan de slag om een eigen
boekje te maken. Van deze boekjes zijn
filmpjes gemaakt die jullie thuis kunnen
bekijken via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=4pJ
alJfgPgM&list=PLPZq5Gw9R4uZ41kVz4NTQ
rZ19Kny5wPTj
Thuis bezig met letters: Op school doen
we veel met letters en woorden. Ook
thuis vinden de kinderen het leuk om hier
zo nu en dan mee aan de slag te gaan.
Het is hierbij belangrijk om de letters te
benoemen zoals je ze hoort. Een .b. is dus
een .buh. in plaats van .bee. Een .g. is
een .gggggg. in plaats van .gee. Op
deze wijze leren de kinderen de letters
vlotter. Bovendien kunnen ze zo ook
letters aan elkaar plakken. Voorbeeld:
.buh. .a. .llllll. is bal.
Trots: In september kenden de kinderen
van groep 2 samen 18 letters. Zij hadden
als doel om in oktober samen eentje
meer te kennen, dus 19. Maar...ze kennen
er al samen 21. Dat is dus hartstikke knap!
De kinderen van groep 1 kenden in
september samen 6 letters en in oktober
samen 8 letters. Dat is dus ook hartstikke
knap!

Sociaal emotioneel doel: De komende
maand is het de bedoeling dat we elke
dag ten minste één compliment per dag
geven. Complimenten geven is fijn en
een compliment krijgen ook. Zo nu en
dan kijken we in de klas via onze "plus
delta" of het lukt met de complimenten.
We praten er samen over: aan wie heb je
een compliment gegeven en wat heb je

gezegd? Of, van wie kreeg je een
compliment en hoe voelde dat?
Koelkast: In het speellokaal staat een
koelkast. Vanaf komende maandag
kunnen jullie de broodbakjes en bekers
voor de lunch hierin plaatsen.
Herfsttafel: De kinderen mogen
herfstspullen meenemen zodat de
herfsttafel nog mooier wordt.
Groep 3/4
De kinderen zijn druk bezig met hun
lampion. Er zitten inmiddels zelfs al een
aantal in elkaar.
Vrijdag 11 november krijgen de kinderen
de lampion mee. Het is verstandig om
dan een grote tas mee te geven.
Groep 3:
Komende Maandag en dinsdag sluiten
we al weer af met kern 3 van veilig leren
lezen. Deze keer d.m.v. de
herfstsignalering. Deze toets is
uitgebreider dan de afsluitingen van de
vorige keren. Naast het lezen van de
geleerde letters en woordrijen, toetsen
we deze keer ook de niet aangeboden
letter, letterdictee, spellingdictee en een
woordenschattoets. Deze toetsen gaan
over de kernen die tot nu toe zijn
aangeboden.
De kinderen doen het allemaal heel erg
goed, maar kunnen nog oefenen op de
snelheid bij het lezen van de woorden. Dit
kunnen ze thuis oefenen met het boekje
wat ze afgelopen week hebben
meegekregen.
We beginnen de woensdag erna dus
alweer met kern 4. De nieuwe
documenten zijn dan ook weer te vinden
op de website.
In kern 4 worden de volgende letters
aangeboden: w, o, a, u en j. De w en j
vullen onze medeklinkers aan en de o, a
en u de korte klanken.
Het schrijven gaat gelijk op met het leren
van de letters. Sommige letters zijn nog
best moeilijk. Om extra te oefenen kan
het zo zijn dat uw kind een stencil
meekrijgt om thuis te oefenen.
Bij rekenen zijn we druk bezig met het
splitsen van getallen tot 10. Bijvoorbeeld:

Verder oefenen we met klokkijken de
hele uren en vooruit en achteruit van de
klok zetten en betalen op verschillende
manieren met 1, 2 en 5 euro.
We ondersteunen de lessen met spelletjes
van sprongen vooruit die passen bij de
aangeboden lessen.
Groep 4:
In blok 2 gaan we bezig met o.a. rekenen
door het tiental heen, handig tellen en
springen op de getallenlijn tot 100 (heen
en terug), klokkijken analoge en digitaal,
meten met de meter en vormen en hun
omtrek.
De ijsjes van de geleerde tafels blijven
groeien. We leren in groep 4 de tafel van
1, 2, 3, 4, 5 en 10. Ons groepsdoel voor
rekenen is tot de kerstvakantie: Iedereen
kent de tafel van 1, 5 en 10. Iedere
maandag kijken we hoever we met ons
doel zijn.
Mochten er kinderen zijn die een tafel
kennen, dan mogen ze deze opzeggen
(van normaal, achterstevoren en door
elkaar) en kunnen ze een bolletje voor
hun ijsje verdienen.
Vrijdag hebben we de parkeerweek
afgesloten. Maandag starten we met
blok 3. In dit blok komen de volgende
categorieën aanbod: eenlettergrepige
klankzuivere woorden met drie
medeklinkers aan het eind bijv. worst,
bijna klankzuivere woorden die beginnen
met s/z/sch bijv. zon en slaap en school,
en bijna klankzuivere woorden met
aai/ooi/oei bijv. kraai, kooi en boei.
In Bloon staan de woordlijsten ook klaar.
Het valt op dat de kinderen hier weinig of
niet mee oefenen thuis.
Groep 5/6

Op zoek naar:
Glazen potjes met deksel en lege flessen
van glas!
Op vrijdagmiddag geef ik aan groep 5,6
natuur en techniek uit de methode Naut.
Hierstaan leuke lessen in om
aanschouwelijk te maken zoals bij groep
5 gaat het over planten, dieren en
schimmels. Dat laatste wilde ik in potjes
gaan kweken met allerlei etensresten
(vandaar die deksel!).
Bij groep 6 gaat het over licht en geluid.
Met de flessen kun je hoge en lage tonen
maken als je er meer of minder water in
doet. Ik wilde dit volgende week vrijdag
gaan doen dus als je het dan kunt
meegeven graag! (mag uiteraard ook
eerder!)
Alvast bedankt Judith
Groep 7/8
Continu verbeteren
Afgelopen week zijn er in de klas twee
doelen gehaald. Het behalen van deze
twee doelen gaan we volgende week
vieren!
Klassenouder
Een tijdje geleden heb ik via de mail een
oproepje gedaan voor een klassenouder.
Tot op heden heb ik hier helaas nog
geen reactie op gehad. Daarom doe ik
bij deze nog een keer de oproep. Dus lijkt
het je leuk om klassenouder te zijn. Meld
je dan aan bij juf Jolanda.
Voorlichting Springplank groep 8
Mochten er nog ouders van groep 8 zijn
die zich nog willen aanmelden voor de
voorlichting van het voortgezet onderwijs
op de Springplank op 16 november, dan
moet u dit voor dinsdag 8 november
doen. Het briefje voor het opgeven kan
bij juf Jolanda ingeleverd worden.
Open lessen Liudger
Op woensdag 16 november gaan de
kinderen van groep 7/8 naar het Liudger
in Drachten om daar een aantal lessen te
volgen op de Raai en de Splitting. Dit is in
het kader van het kennismaken met het
voortgezet onderwijs. De bus komt ons
die ochtend om 7.45 bij school ophalen.
Om op tijd te kunnen vertrekken moeten
alle kinderen om 7.40 op school
aanwezig zijn. We zullen om 12.15 weer
vertrekken uit Drachten. Dit betekent dat
we rond 13.00 weer terug zullen zijn. De
kinderen zijn die dag dan dus iets later

thuis. Deze ochtend hebben de kinderen
een tas nodig met daarin drinken en een
pauzehap.
Hulp bij handvaardigheid
De lampionnen zijn zo goed als klaar. Tijd
voor een nieuw project. Dit wordt de
sokaap. De kinderen waren erg
enthousiast.
Voor het nieuwe project zijn de kinderen
een paar sokken nodig. Van deze sokken
gaan we een sokaap maken. Het
mooiste is als de sokken contrasterende
hielen en tenen hebben.

Heeft u thuis nog kleine knopen over dan
houden wij ons aanbevolen voor de
ogen van de aap.
We zoeken 2 á 3 ouders (opa's/oma's
mogen natuurlijk ook) die ons hierbij
willen helpen. We knutselen op vrijdag
van 13.30 tot 14.30 uur. Bij voldoende
aanmeldingen starten we komende
vrijdag (dan dus graag ook de sokken op
school). De bedoeling is om hier de
komende 3 lessen (vrijdag 11, 18 en 25
nov, ) aan te besteden. Opgeven mag
natuurlijk ook voor 1 van de lessen.
Opgeven kan via de mail:
e.postma@westerwijs.nl .
Mochten de sokken een probleem zijn
horen we dit graag, zodat we dit anders
kunnen oplossen.

