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Agenda
22 nov
30 nov
05 dec

schoen zetten
spel en bakochtend
sinterklaas

Verjaardagen
We feliciteren:
17 nov
Cindy
24 nov
Jolijn
28 nov
Priscilla
Rino
02 dec
Dirk
03 dec
Gerben
met hun verjaardag!
Keelpijn
We zien momenteel veel kinderen met
keelsnoepjes op school.
Een aantal kinderen zal inderdaad
keelpijn hebben, maar ze worden ook
uitgedeeld aan de vriendjes en
vriendinnetjes. Dat is vast niet de
bedoeling. Als uw kind echt last heeft, wilt
u hem of haar dan een briefje meegeven
en genoeg keelsnoepjes voor 1 dag?
Continu verbeteren
Onderdeel van continu verbeteren is ook
het professionaliseren van de
leerkrachten in de klas. De afgelopen
weken hebben de leerkrachten hun
eigen instructies opgenomen met een
IPad. Deze worden teruggekeken met
een kijkwijzer. Vervolgens worden de
uitkomsten besproken in het team.
Hierdoor werken wij aan onze eigen
kwaliteiten.
Techniek
Inmiddels zijn wij gestart met het project

Techniek, talent en energie van Betapunt
noord. De leerkrachten zijn naar een
bijeenkomst geweest en we zijn aan het
onderzoeken hoe we dit het beste
kunnen gaan vormgeven in de school
zodanig dat het geen eenmalige actie is
maar structureel gaat plaatsvinden. We
hebben samenwerking gezocht met een
VO-school die ook wetenschap en
techniek aanbiedt in de vorm van een
technasium.
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Sinterklaas is inmiddels al bijna weer een
week in Nederland en de tijd dat de
kinderen van groep 5 t/m 8 Sinterklaas
moeten helpen met het verzorgen van
de cadeautjes voor de kinderen van
groep 5 t/m 8 van De Dorpel komt er
alweer bijna aan. Op maandag 21
november zullen de kinderen een
verlanglijstje invullen en zullen ze in hun
groep lootjes gaan trekken. Ze krijgen
van Sinterklaas allemaal een envelop
met daarin €4,50. Van dit geld mogen ze
voor het kind dat op het getrokken lootje
staat cadeautjes kopen. Wilt u ervoor
zorgen dat gekochte cadeautjes niet
meer dan €0,50 boven de €4,50 uitkomen
en niet minder dan €0,50 onder de €4,50
uitkomen? Verder mogen de cadeautjes
niet alleen uit snoep bestaan. Bij de
cadeautjes maken de kinderen een
surprise en een gedicht. Op maandag 5
december kunnen de cadeautjes, de
surprise en het gedicht mee naar school
worden genomen. Wij wensen de
kinderen veel koop-, knutsel- en
dichtplezier!
Schoenzetten
Dinsdag 22 november gaan we allemaal
de schoen zetten, daarom vragen we de
kinderen een schoen voorzien van naam
mee te nemen. De kleuters zetten hun
gymschoen.

Woensdagmorgen 23 november gaan
de schooldeuren pas om half 9 (bij de
tweede bel openen). We gaan die keer
met z’n allen door de ingang van groep
5-8.
Schoolfoto’s
Eind november brengt Boezerooy de
papieren met de foto’s en een inlogcode
op school om ze te bestellen. De foto’s
zijn, wanneer je inlogt, niet zichtbaar op
internet, deze zijn alleen zichtbaar op het
papier. Dit om te voorkomen dat de
foto’s om internet komen.
Wanneer je ze dezelfde dag bestelt zijn
ze de volgende dag klaar.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Deze week zijn we gestart met het thema
Sinterklaas. Er zijn vele hoeken waar de
kinderen heerlijk kunnen spelen. Fijn
rollenspel met veel actieve
taalontwikkeling staat centraal.
Op de site staat bij kleutergroepnieuws
beschreven wat we allemaal doen bij dit
thema.
Nu het echt herfst is geworden kunnen
we in het speellokaal heerlijk aan de slag
met Pietengym. Klimmen, klauteren,
glijden, rennen, én natuurlijk oefenen met
pakjes gooien. De kinderen van groep 1
hebben al prachtige schimmels gemaakt
met verf en de kinderen van groep 2
hebben een schimmel gemaakt met een
vouw opdracht. Even bewonderen dus!
Schoen zetten op school: De kleuters
hoeven geen schoen mee te nemen. We
zetten onze gymschoenen.
Oproep voor "nep cadeautjes": We willen
graag wat (stevige) doosjes. Hiervan
maken we nepcadeautjes om mee te
spelen in de hoeken. Welke ouders willen
maandag, dinsdag of woensdag even
een half uurtje helpen bij het inpakken
hiervan?(van 8.30 tot 9.00 uur)

Leuk lied: De pepernotenpiet.
Pepernotenpiet pakt pakken boter,
Pepernotenpiet pakt zakken meel.

Pepernotenpiet pakt pakken suiker,
heel veel suiker, lekker veel.
Pepernotenpiet bakt pepernoten,
Pepernotenpiet bakt speculaas.
Pakken, zakken, bakken vol,
voor jou voor mij voor Sinterkklaas.
Even proeven 2x
Zijn ze goed? 2x
Zijn ze lekker? 2x Zijn ze zoet? 2x
Even proeven...proeven. Zijn ze gaar? 2x
Eentje proeven, eentje maar!
Ik weet het niet 2x Zegt de
Pepernotenpiet.
Nog maar eentje 2x
Nog maar eentje in zijn mond.
En zijn buik wordt al maar ronder,
Als een pepernoot zo rond.

Nog een liedje...moeilijk hoor... in het
Spaans!
Maar...wel leuk om thuis met zijn allen te
doen!
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en
teen.
Koo-koo ombors, paatas pjies, paatas
pjies.
Koo-koo ombors, paatas pjies, paatas
pjies.
Oren, ogen, mond en neus.
Ogo, oreega, booka ien aariez.
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en
teen.
Kookoo, ombors, paatas pjies, paatas
pjies.
Groep 3/4
In de kerstvakantie is het korfbaltoernooi
in Marum. Er hebben zich tot nu toe 6
kinderen opgeven om de wisselbeker van
groep 3/4 te verdedigen. Als er nog twee
kinderen bij komen kunnen we twee
teams maken. Opgeven kan nog tot
komende dinsdag 22 november 2016.
Groep 3:
Komende woensdag en donderdag
sluiten we al weer af met kern 4 van veilig

leren lezen. De toets bestaat uit het lezen
van de geleerde letters en woordrijen.
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 vrijdag erna dus alweer
met kern 5. De nieuwe documenten zijn
dan ook weer te vinden op de website.
In kern 5 worden de volgende letters
aangeboden: eu, ie, l, ou en uu. Voor
sommige kinderen zijn de eu, ie en ou
best lastig daarom besteden we hier
dagelijks aandacht aan. De l vult onze
medeklinkers aan, de uu de lange
klanken en eu, ie en ou de twee teken
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.

Groep 4:
In blok 2 zijn 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 cm en vormen
en hun omtrek. We zijn bijna aan het
einde van het blok. De kinderen hebben
binnenkort dus de toets. En daarna een
herhaling-/verrijkingsweek.
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 en krijgen de kinderen de kans
een tafel die ze kennen op te zeggen
(van normaal, achterstevoren en door
elkaar) en kunnen ze een bolletje voor
hun ijsje verdienen.

Bij rekenen blijven we druk bezig met het
splitsen van getallen tot 10. Bijvoorbeeld:

W zijn op dit moment in blok 3 bezig met
de volgende categorieën:
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.
Vandaag was het signaaldictee die door
alle kinderen goed is gemaakt.
Elke dag starten we de les met een 9
dictee woorden. Ieder kind bedenkt een
woord die past bij de categorieën.
Iedereen schrijft het woord op.

of
Ook 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. Komende week
ronden we het blok af. De maandag
erna hebben de kinderen een toets over
de aangeboden onderwerpen gevolgd
door een herhaling-/verrijkingsweek.

Bij estafette hebben we de eerste
periode vandaag afgesloten, maandag
beginnen we met een nieuw boekje
Opvallend bij de toets was de snelheid bij
het lezen van losse woorden. De kinderen
krijgen daarom weer woordrijen mee om
thuis dagelijks 10 minuten te oefenen. Ze
lezen één week iedere dag hetzelfde
blad. Ze proberen elke dag meer
woorden te lezen. Dit helpt om meer
snelheid te krijgen.

Groep 5/6
Op zoek naar:
Folders van supermarkten
Voor Engels voor groep 5 zijn we op zoek
naar folders van supermarkten. De
kinderen gaan posters maken over wat
ze wel en niet lekker vinden. De
resultaten komen in de klas te hangen
met de namen er in het Engels bij.
Rekenen
In groep vijf hebben de kinderen leren
tellen in honderdtallen, tientallen en
eenheden. Ook heben ze geleerd hoe ze
dat in een schema kunnen zetten.
In groep 6 zijn we bezig met met het
schatten en afronden van
geldbedragen. We hebben geleerd
welke bedragen we naar boven en
welke bedragen we naar beneden
moeten afronden.
Spelling
In groep 5 zijn we veel aan het oefenen
met woorden met nk en de stomme e. Dit
kunnen de kinderen al heel goed.
In groep 6 zijn we druk bezig geweest
met woorden met de c (uitspraak s) en c
(uitspraak k).
Meander
Komende dinsdag hebben beide
groepen de toets van meander. De
papieren en werkboekjes zijn al
meegegeven naar huis. Vrijdag hebben
de kinderen van groep 6 nog een leeg
kaartje meegekregen naar huis om te
oefenen voor de topo. Het ingevulde
kaartje zit in hun werkboekje.
Groep 7/8
Continu verbeteren
Er zijn de afgelopen tijd al heel wat
doelen behaald in de klas. Een aantal
beloningen hebben we dan ook al
ingezet. Zo hebben de kinderen allemaal
al een dag naast iemand naar keuze
kunnen zitten en hebben ze al een hele
dag, als ze klaar waren met hun werk,
mogen tekenen in plaats van
bijvoorbeeld lezen.
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.
Open lessen CSG Liudger
Afgelopen woensdag zijn de kinderen
van groep 7/8 bij het CSG Liudger in
Drachten geweest. De ochtend begon
op de locatie Raai waar de kinderen een
speurtocht door de school moesten doen
onder leiding van een aantal 2e en 3e
klassers. Daarna hebben de kinderen nog
een les Frans gevolgd. Dit was erg leuk.
Na het eerste gedeelte op de locatie
Raai volgde het tweede gedeelte op de
locatie Splitting. Hier kregen we een
rondleiding van een van de docenten
Nederlands en haar stagiaire. Na de
rondleiding hebben de kinderen nog een
les Nederlands en een les wiskunde
gehad. Daarna zijn we weer met de bus
naar huis gegaan. De ochtend was erg
geslaagd. De kinderen hebben een
goede indruk kunnen krijgen van hoe het
gaat op een middelbare school.
Rondleiding gemeentehuis Marum
Op donderdag 24 november krijgen de
kinderen een rondleiding in het
gemeentehuis van Marum. We gaan hier
op de fiets naartoe. Dit betekent dus dat
de kinderen deze dag op de fiets naar
school moeten komen!! We moeten om
9.30 bij het gemeentehuis zijn, dus we
zullen om 9.00 bij school op de fiets
vertrekken. Rond 11.30 zullen we weer
terug zijn op school. Ik zoek nog een of
twee ouders die mee zouden willen
fietsen naar Marum en weer terug. U kunt
ervoor kiezen om in de tussentijd weer
terug te gaan, maar u kunt ook
meegaan tijdens de rondleiding. Opgave
hiervoor kan voor 22 november bij juf
Jolanda.
Spelling
In groep 7 zijn we momenteel aan het
oefenen met de woorden met een th en
de woorden met sz. Vooral de sz
woorden vinden veel kinderen erg
moeilijk! Het is dan ook belangrijk dat hier
ook thuis met Bloon veel mee geoefend
wordt. In groep 8 zijn we momenteel aan
het oefenen met de woorden met een y
en de woorden met een x.
Rekenen

In groep 7 hebben de kinderen inmiddels
geleerd hoe ze de plus sommen verkort
moeten maken en hoe ze hierbij kunnen
onthouden. De min sommen hebben ze
ook verkort geleerd te maken. Hierbij
hebben ze ook geleerd hoe ze moeten
onthouden. Dit was in het begin erg
moeilijk, maar dit gaat steeds beter. In
groep 8 hebben de kinderen veel met
schaal gerekend en hebben ze veel
geoefend met het omzetten van de
maten. Afgelopen vrijdag hebben ze de
eerste toets van het metrieke stelsel
gehad (bijv. hoeveel dm is 10 cm?). Dit
ging al erg goed! Super!
Sokaap knutselen
Helaas waren er niet genoeg ouders die
ons konden helpen. We beseffen ons dat
dit een drukke periode is, daarom
proberen we de activiteit te verplaaten.
De vrijdagen in januari willen we hiervoor
gebruiken.
Wie wil ons helpen knutselen op
vrijdagmiddag van 13.30 -14.30 uur in
januari?
Open dagen middelbare scholen
De kinderen van groep 8 gaan vanaf
januari de open dagen van de
middelbare scholen bezoeken om een
nieuwe middelbare school te kiezen. In
groep 7 hoeft dit nog niet per se. Toch
kan het ook voor de kinderen van groep
7 een goed idee zijn om nu alvast wat
middelbare scholen te bezoeken. Op
deze manier kunnen u en uw kind zich
alvast een beetje oriënteren op welke
scholen er zijn. Dit kan het maken van de
keuze in groep 8 vergemakkelijken
Bijlage
 Aankomstbrief sinterklaas
 Oproep kangoeroedag 2017
Beste ouders/verzorgers en leerkrachten,
Volgend jaar in april 2017 willen we graag
weer een kangoeroedag organiseren
voor de kinderen op koningsspelen.
Hiervoor zijn wij echter nog op zoek naar
ouders en leerkrachten die het leuk
vinden om mee te helpen in de
organisatie van deze dag.
We willen graag een werkgroep vormen
vanuit verschillende invalshoeken.
In december 2016 gaan we weer van
start.

Samen met iemand die deze dag al eens
heeft georganiseerd gaan we aan de
slag met bijvoorbeeld PR, sponsoring,
werving vrijwilligers op de dag zelf,
spelindeling etc.
Hebben we je interesse gewekt en lijkt
het je leuk om mee te helpen en te
brainstormen, stuur dan een mail naar:
kangoeroeklup.weeskwiek@gmail.com
Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
namens de jeugdcommissie

