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Agenda
5 dec
16 dec
22 dec

sinterklaas
sprookje gr 3-8
kerstviering

Verjaardagen
We feliciteren:
02 dec
Dirk
03 dec
Gerben
13 dec
Lianne
15 dec
Isis
16 dec
Jente
met hun verjaardag!
Sprookje
Elk jaar gaan onze groepen 3 t/m 8 naar
het sprookje in Tolbert. Ook dit jaar is dat
weer het geval.
Op vrijdag 16 december om 8.15 uur
wordt de voorstelling “Berend Bommel”
gespeeld. We vertrekken om 07.40 uur
met de bus vanaf school.
De leerlingen moeten dan ook om 07.30
uur aanwezig zijn.
Spel en bakochtend
Afgelopen woensdag was weer onze
jaarlijkse spel en bakochtend. Dit jaar een
beetje anders dan anders. Onder
begeleiding van Sarena Solari, de
winnares van Heel Holland Bakt 2015
hebben de leerlingen zogenaamde
mugcakes, oftewel kopjescakes,
gemaakt. Dankzij sponsoring van de
Makro en op initiatief van een van de
ouders is Sarena uitgenodigd om ons
haar bakkunsten aan te leren.
We hebben dan ook gebakken volgens
haar recept:

Recept chocolade mugcake:
4 el zelfrijzend bakmeel
2 el kristalsuiker
2 el cacaopoeder
3 el volle melk
3 el zonnebloemolie
1 ei
1/4 tl vanille-extract
1 el chocoladedruppels
Meng alle droge ingrediënten. Voeg alle
overige ingrediënten behalve de
chocoladedruppels toe en roer goed tot een glad
beslag. Meng de chocoladedruppels erdoor.
Bak het cakeje 3 minuten in de magnetron.

Nog leuk om te melden is dan Sarena
een eigen bedrijf is gestart en culinaire
reizen organiseert naar Italië.
Wet Werk en Zekerheid en invallers
U heeft de afgelopen week al veel
gelezen of gehoord over de wet werk en
zekerheid. Deze wet is voorlopig nog niet
voor het openbaar onderwijs maar ook
wij krijgen te maken met een lege
invalpool en dus geen beschikbare
vervanging. Tot nu toe hebben we nog
geen groepen naar huis hoeven sturen
en dat is ook niet in eerste instantie onze
oplossing. Mocht er geen invaller zijn en
het gaat om 1 dag verdelen we de
leerlingen over de andere groepen. Dit is
echter een tijdelijke oplossing.

Actie van deJumbo
Iedereen nog bedankt voor het inleveren
en invoeren van de bonnen van de
Jumbo. Dit heeft € 480,00 euro
opgebracht! Niet genoeg om
speeltoestellen aan te schaffen voor op
het plein maar wel genoeg om voor de
groepen techniekdozen te bestellen. Dit
is ondertussen gebeurd en we hopen dat
de leerlingen er na de vakantie mee aan
de slag kunnen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Sinterklaas: Elk jaar weer een heerlijk
thema om over te werken en te spelen. Er
waren vele hoeken waar de kinderen
zich dan ook prima vermaakt hebben.
De foto's staan op de site. Leuk om
samen met de kinderen te bekijken. Zij
kunnen dan aan papa en/of mama
vertellen wat er op de foto's te zien is/wat
ze aan het doen zijn.
5 december: Op deze dag mogen de
kinderen zich verkleden als Sinterklaas of
Piet.
Kinderen die geen verkleedkleren
hebben mogen deze van school lenen.
In verband met het meenemen van de
cadeautjes en werkjes is het op deze dag
de bedoeling dat de ouders/oppas de
kinderen binnen ophalen. Een tas
meenemen is ook handig.
Dinsdag 6 december: Extra meeneem
dag. De kleuters mogen op deze dag
laten zien wat ze gekregen hebben en er
tijdens de werkles fijn mee spelen.
Letterkennis: De kinderen van groep 1
kenden in oktober samen 8 letters. In
november zijn dat er al 11. De kinderen
van groep 2 kenden in oktober samen al
20 letters en in november 21.

Omdat de kinderen van groep 2 al
zoveel letters kennen gaan we nu aan de
slag met de korte en lange klanken ( eee / o-oo / a-aa / u-uu).
Nieuwe kleuters: Volgende week komen
Sophie Holtrop en Evelien Reitsema voor
het eerst proefdraaien. Zij worden in
januari 4 jaar. We wensen hen heel veel
plezier en succes bij ons op school. De
kleutergroep bestaat met hen erbij uit 24
kleuters.

Thema kerst: Na een drukke tijd brengt
kerst vooral rust en sfeer. We gaan de klas
gezellig maken en gaan luisteren naar
mooie kerstverhalen. Natuurlijk leren we
weer leuke liedjes en opzegversjes. Ook
gaan we fijn knutselen en tekenen. Op
de site staat te lezen over wat we
allemaal gaan doen (onder kleutergroep
nieuws).

Doelen: De afgelopen week hebben we
over de doelen gepraat. We hebben er
hard aan gewerkt en we zijn supertrots
want.... "het ging heel goed en ze zijn
behaald!"
We hebben een lootje uit onze doelen
pot gehaald. In de pot zitten
verschillende kaartjes. Als een kaartje
geweest is kan deze niet nog een keer
getrokken worden. Deze keer stond op
het kaartje "snoep". Dat worden dus
heerlijke schuimpjes want die vinden we
allemaal lekker. Een volgende keer kan
een kaartje getrokken worden met
bijvoorbeeld: voetballen op het grote
veld, verstoppertje spelen in school,
dansen, knutselen, spelletjes doen.

De nieuwe doelen hangen inmiddels op
onze datamuur.

Muziek: voor als Sinterklaas komt hebben we
een liedje geoefend om te laten zien. Ze
kennen het al heel goed. Het gaat zo:
Ik ken een pietje met pikzwart haar, krullend
haar en een basgitaar, vuurrode sokken en
een wijde broek, dat is het pietje wat ik zoek.
Armen wijd, benen wijd, hoofd opzij en je
heup erbij, twisten, twisten, twisten maar dat is
het pietje met zijn basgitaar!

We hebben hem ook samen met groep 3,4
geoefend en dat ging heel goed!

	
  
Groep 3/4
Groep 3:
We zijn alweer begonnen met kern 5. De
nieuwe documenten zijn dan ook weer te
vinden op de website. De boekjes met
nieuwe woordrijen krijgen de kinderen
komende dinsdag mee.
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. We merken dat de langeen tweetekenklanken veel makkelijker zijn
bij het schrijven. Dit komt doordat ze vaak
al één of allebeide letters los van elkaar
hebben gehad. 	
  
Sommige letters zijn nog best moeilijk. Om
extra te oefenen kan het zo zijn dat uw
kind een stencil meekrijgt om thuis te
oefenen.	
  
We zijn afgelopen vrijdag gestart met
blok 3 van rekenen. Eigenlijk was er een
toets week voor herhaling, maar dit bleek
niet nodig te zijn. We hebben ons doel
voor de toets ruim gehaald. Er scoorde
niemand beneden de 85%.
In blok 5 komen o.a. de volgende
onderdelen aan de orde:
Spiegelen, handig tellen in groepjes (5
structuur), getallenrij tot 20 heen en terug,
klokkijken de hele uren en vooruit en
achteruit van de klok zetten en de
splitsflat tot 10.	
  
Groep 4:
De toets van blok 2 is goed gemaakt.
Hierdoor hebben we de toetsweek
ingekort en starten we met blok 3. In blok
3 gaan we bezig met de betekenis van
getallen, handig rekenen (39+19= 39+201), tellen met sprongen tot 100, springen
op de getallenlijn en klokkijken met kwart
voor en over.
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. De meeste kinderen
hebben inmiddels de tafel van 1 en 10 al
wel. De tafel van 5 blijft een beetje lastig.
Deze komt daarom de komende twee
weken centraal te staan. Hopelijk lukt het
dan om ons doel te halen!
Blok 3 hebben we met z'n allen goed
afgesloten. Dit waren belangrijke
categorieën voor de citotoets van
januari.
Inmiddels zijn we begonnen met blok 4.
Hierin werken we aan de volgende
categorieën:
Woorden met –ng en –nk bijv. kring, klank,
woorden met aar/eer/oor/uur/eur bijv.
jaar, heer, daarvoor, buurman, deur.
De andere categorieën slaan we eerst
over, zodat we aandacht kunnen
besteden aan nieuwe regels die
voorkomen in de citotoets, maar in de
methode nog niet geweest zijn zoals
woorden met –d.
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. Dit doen
we volgens het 5 stappenplan.
De kinderen krijgen dinsdag 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.
Ook voor groep 6 zijn we op zoek naar
folders van winkels als Blokker, Leen
Bakker en Kwantum. Ook zij gaan posters
maken en de Engelse woorden erbij
schrijven.

Rekenen
We zijn deze week met een nieuw blok
begonnen in beide groepen. In groep 5
gaan we de komende week oefenen
met het tellen en aanvullen tot en met
1000 en ook komt delen met rest aan de
orde.
In groep 6 komen de breuken weer terug
en nu in relatie tot geld. En leren we
optellen en aftrekken onder elkaar met
een tussenstap.
Spelling
In groep 5 en 6 hebben beide groepen
een dictee gehad en beide groepen
hebben hun doel gehaald. Volgende
week gaan we hiervoor een beloning
kiezen om dit te vieren.
Brandaan
Komende week 8 december hebben
beide groepen een toets van Brandaan.
De kinderen hebben de samenvatting en
het werkboekje al mee naar huis gehad
om de stof te leren.
Groep 7/8
Kinderpostzegels
Het is alweer een tijdje geleden dat de
kinderen de Kinderpostzegels hebben
verkocht. Ze hebben er enorm hun best
voor gedaan en veel verkocht. Dit bleek
ook uit de brief die afgelopen week
binnenkwam. In deze brief stond namelijk
dat de kinderen voor €2725,55 hebben
verkocht. Erg knap! Met dit geld kunnen
veel kinderen in Nederland worden
geholpen. De taart die als beloning aan
het verkopen van de Kinderpostzegels
was gekoppeld, was dus zeker verdiend!
Sinterklaasviering
Op maandag 5 december kunnen de
kinderen vanaf 8.00 hun surprises in de
klas brengen. Er zullen een aantal doeken
liggen waar de kinderen hun surprises
onder kunnen verstoppen, zodat de
surprises nog een verrassing blijven totdat
we ermee aan de slag gaan.
Klassenouder
Met veel plezier kan ik jullie mededelen
dat we sinds vorige week een nieuwe
klassenouder hebben. Namelijk Monique
Bos. Alvast bedankt Monique dat je deze
taak op je wilt nemen.

Bezoek gemeentehuis Marum
Vorige week donderdag zijn we naar het
gemeentehuis in Marum geweest. Hier
hebben de kinderen een rondleiding
gehad. Van tevoren hadden we op
school een woordenschatles gedaan,
zodat er voor de kinderen bekend was
welke medewerkers er op een
gemeentehuis werken. De rondleiding
begon in de raadzaal. De burgemeester
deed hier een praatje en de kinderen
konden ervaren hoe het was om aan een
raadsvergadering mee te doen. Vooral
het drukken op de knopjes van de
microfoon sprak voor veel kinderen erg
tot de verbeelding. Nadat we in de
raadzaal waren geweest hebben we een
aantal afdelingen in het gemeentehuis
bezocht. We zijn onder andere bij
burgerzaken en in het archief geweest.
Voor het lezen van de boeken moesten
de kinderen handschoenen aandoen,
zodat de boeken niet beschadigd
zouden raken. Het lezen van de oude
boeken uit het archief was erg leuk, maar
nog best wel moeilijk! Het was een erg
leuke en leerzame ochtend
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?

