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2 november 2018
AGENDA
Ma 5/11
Di 6/11
Woe 7/11
Do 8/11
Vrij 9/11
Za 10/11

BIJBELVERHALEN
KOM MAAR

Nationaal Schoolontbijt
Dankdag, 9.00u Kerkschooldienst

Oud papier

Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat
het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom
maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk
verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen
trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven.

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

Schoolontbijt
Aanstaande dinsdag 6 november is het nationaal schoolontbijt. De kinderen mogen
deze morgen op school ontbijten. Wilt u uw kind hiervoor een bord, beker en bestek
meegeven? (Voorzien van naam en in een plastic tas) Bij het schoolontbijt wordt er
gezorgd voor verschillende soorten brood en beleg, fruit en melk. Als uw kind beslist
geen melk lust mag hij/zij wat anders meenemen. Denkt u wel aan een fruittas voor
tijdens de pauze?
Uitnodiging Kerkschooldienst – Dankdag
Woensdag 7 november is het dankdag. Deze ochtend wordt de kerkschooldienst gehouden. De dienst is in
de hervormde kerk aan de Tramweg en begint om 9.00 uur. De kinderen worden gewoon om 8.30u op
school verwacht en gaan met hun groep naar de kerk. Iedere groep heeft een bijdrage in de dienst. Het zou
fijn zijn als alle kinderen woensdagochtend wat geld meenemen naar school voor de collecte. De collecte is
bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die met vrijwilligers hulp bieden aan
mensen in nood. Onder andere met een ziekenhuisschip, waarmee ze hulp bieden aan de armste landen.
Meer informatie hierover kunt u lezen op https://www.mercyships.nl
Ook u als ouders bent van harte welkom bij deze dienst. U komt toch ook? Vanaf 8.30u staat de koffie voor
u klaar in de kerk. Voor de kleine kinderen is er oppas aanwezig.

Open morgen ouders
Op dinsdag 13 en donderdag 15 november zijn de open morgen voor de ouders.
Vanaf maandag 5 november hangen er bij alle lokalen roosters, waarop u zich kunt inschrijven om een half
uur mee te kijken in de klas van uw kind. Deze ochtenden zijn alleen bedoeld voor de ouders, het is niet de
bedoeling dat broertjes en zusjes mee komen. Dit i.v.m. de rust.
Contactmomenten 19 en 22 november
Op maandag 19 en donderdag 22 november zijn er contactmomenten. Alle ouders worden hiervoor
uitgenodigd. Hiervoor hebben we een schema gemaakt. Dit wordt als bijlage bij deze weekinfo
meegestuurd. Omdat we kinderen meer willen betrekken bij hun onderwijsproces, zouden we het fijn
vinden als de kinderen van groep 5 t/m 8 met hun ouders mee komen naar het gesprek. De gesprekken
vinden plaats tussen 16.00u en 17.00u en tussen 18.00u en 19.00u. Dit hebben we zo ingepland zodat het
voor de kinderen niet te laat op de avond wordt.
Mocht u op de aangegeven tijd beslist niet kunnen, wilt u dan zelf ruilen met een andere ouder? We
vragen u dan wel om dit ook aan de leerkracht door te geven.
Typeles groep 5 tm 8:
Voor de vakantie las u al iets over de typeles die we de kinderen van groep
5 tm 8 gaan aanbieden. Kinderen typen nu veel. Omdat we veel kinderen
zien typen met twee vingers, leren ze het niet op de beste manier. Dit is
de reden dat we kinderen de kans willen geven om hun typediploma te
halen.
Elke week krijgen de kinderen op vrijdag 30 minuten typeles. In de rest
van de week kunnen kinderen zelfstandig met de opdrachten aan de slag
om de lessen af te maken (max 1,5 uur). De ene leerling zal dit sneller
lukken dan de andere. Dit mag na schooltijd, elke dag is er een leerkracht
aanwezig om van 15.00 tot 15.30 uur in een lokaal te oefenen, maar dit
mag ook thuis. Om de lasten thuis iets te verlagen, krijgen de kinderen die
na schooltijd oefenen geen huiswerk mee. Sommige leerlingen hebben
hun typediploma al gehaald. Zij mogen in de tijd op school werken aan
hun leerdoelen of gewoon meedoen om de snelheid te onderhouden. We
hopen zo veel kinderen aan het einde van het jaar een typediploma te kunnen aanbieden
Schoolfotograaf
Afgelopen woensdag heeft u per mail een link gehad met de groepsfoto van de groep van uw kind. Via
deze link kunt u de foto rechtstreeks bij Martin Schonewille bestellen. Dit kan tot uiterlijk 16 november. De
foto’s worden op school afgeleverd, zodat u geen verzendkosten hoeft te betalen.
Groep 1
Vandaag was de laatste workshop van Scala over de boerderij. De kinderen hebben erg leuk meegedaan en
mooie werkstukken gemaakt.
Komende donderdag gaan we een lampion maken. Mogen de kinderen een lampionstok mee naar school
voorzien van hun naam? En op vrijdagmorgen gaan we bij de PSZ op bezoek met onze lampion.
We beginnen met de lettermuur. De eerste letter die aangeboden wordt, is de letter ‘s’ van Sint Maarten.
We gaan op zoek naar dingen die beginnen met de ‘s’. Kinderen mogen van huis spullen meenemen die
beginnen met de ‘s’.

Fijn dat er zoveel ouders mee willen helpen met het aan- en uitkleden bij de gymles. U krijgt komende
week een rooster hiervoor. Deze week gaan we op woensdag niet gymmen, maar wilt u de week erna
eraan denken dat de kinderen makkelijke kleding aan hebben op woensdag? Ze moeten zich zoveel
mogelijk zelf aan- en uitkleden. We hebben ook een beloningskaart in de gang hangen voor het zelf-de-ritsdicht-doen. De meeste kinderen kunnen dit al. Wilt u dit thuis ook oefenen?
Groep 2
We hebben deze week een nieuw liedje geleerd voor Sint Maarten:
Dag mevrouw en dag meneer,
Hé hallo, hier ben ik weer.
Met mijn lala lampion,
Van papier en van karton.
Met mijn lichtje mooi is dat.
Als ik klaar ben krijg ik wat.
Volgende week gaan we ook een lampion maken in de klas. Mogen alle kinderen volgende week een
lampionstokje (voorzien van naam) mee naar school?
In de lettermuur komt de letter ‘m’ van Sint Maarten en mmmm…..
Groep 3
Gymnastiek
Wij gaan op dinsdagmorgen naar de gymzaal.
Wilt u uw kind elke week gymschoenen en gymkleding meegeven?
Dinsdag 6 november gaan we na het schoolontbijt toch nog even naar de gymzaal.
Voorstelling Tamboer
De kinderen zijn uitgenodigd voor de voorstelling ‘De kleine vuurtoren’ op maandag 5 november. Deze
voorstelling begint om 11.00 uur en duurt ongeveer 50 min. We zullen er rond 12.15 uur weer zijn. Deze
dag willen we dan graag met alle kinderen gezamenlijk eten op school.
Wilt u uw kind maandag ook eten meegeven voor de lunch?
Sint Maarten
Deze week zijn we begonnen met het maken van een lampion. Volgende week vrijdag kunt u ze bekijken,
want dan krijgen de kinderen de lampion mee naar huis! Ze hoeven geen lampionstokje mee te nemen.
Groep 3b en 4
Rekenen:
Bij groep 3 zijn de eerste splitsbloemen behaald, de kinderen zijn super fanatiek! Ook zijn er bij groep 4 al
een aantal kinderen die de tafel van 2 hebben behaald!! Superknap!! Verder zijn we deze week in groep 4
ook begonnen met de digitale tijden. Dat 01.00 uur in de nacht is en 13.00 uur in de middag. Dit is nog best
lastig! Een tip als sinterklaascadeautje
: een digitale wekker voor op de slaapkamer!
Gym:
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag hebben we gym. We zagen dat nog niet alle kinderen
gymschoenen aan hadden, dit is wel prettiger voor de kinderen, vooral als we een spel met ballen gaan
doen.
Tamboer:

Maandag 5 november gaan we in de Tamboer naar de voorstelling ‘de kleine vuurtorenwachter’ kijken.
Deze voorstelling begint om 11.00 uur en duurt ongeveer 50 minuten. Omdat we pas rond 12.15 uur terug
ook school zullen zijn, willen we graag gezamenlijk op school eten met de kinderen!
Dus: maandag 5 november graag een lunch mee!!! (Kinderen die normaal naar de broodschool gaan,
kunnen dan ook in de klas eten, wel even afmelden in dat geval bij de broodschool!)
Groep 5
Tafel van de week
Joepie!! We hebben allemaal weer een tafel behaald! Langzaamaan wordt onze tafelposter steeds voller
met stickers !! Volgende week is de tafel van 9 aan de beurt. Hopelijk gaat deze net zo goed!!
Veel succes met oefenen!!
Typen
We zijn begonnen met de typecursus. Eerst dacht er een aantal ‘dit kan niet leuk zijn..’ maar nu we zijn
gestart zijn we erachter gekomen dat dit eigenlijk toch wel heel leuk is om te doen!
Groep 6
Spreekbeurt
Na de herfstvakantie beginnen we met de spreekbeurten. Al heel wat kinderen hebben een datum
uitgekozen. De kinderen krijgen twee weken voor de datum van de spreekbeurt een kopie met uitleg mee
over het hoe en wat. Ook heb ik dit overzicht per mail verstuurd naar alle ouders. Zo kun je het al eens
inzien. Op vrijdag 9 november is Kevin en op 16 november is Tom aan de beurt.
Geschiedenis
Op maandag 12 november hebben we de geschiedenistoets over Hoofdstuk 2: ‘Slaven, soldaten en
goden’.
De kinderen hebben de samenvatting op vrijdag 2 november mee naar huis gekregen.
Aardrijkskunde
Op donderdag 22 november hebben we een aardrijkskundetoets. Deze toets bestaat uit twee onderdelen.
Een topografieonderdeel over het noorden van Nederland en een aantal vragen over het hoofdstuk waar
we mee bezig zijn en dit betreft ‘Op het platteland’.
De kinderen hebben het onderdeel van topografie afgelopen week al mee gekregen.
Op woensdag 14 november krijgen de kinderen de samenvatting van: ‘Op het platteland’ mee.
Groep 7
Bouwen
Afgelopen maandag hadden we weer Bouwen aan de groep en jezelf.
We hebben gesproken met elkaar over hoe het gaat in de groep en waar we wel eens tegen aanlopen. Ook
hebben we het schema van situatie, gevoel en gedrag besproken.
We kunnen daarbij helpende gedachtes en niet helpende gedachtes hebben. Vraag maar eens aan uw
kind.
We hebben ook oefeningen gedaan, namelijk negeren. Dat is best vaak moeilijk! Maar het kan je in
sommige situaties helpen. We hebben op twee niveaus geoefend; eerst alleen bewegen en lopen en
daarna ook dingen zeggen tegen elkaar!
Ook hebben we geprobeerd om bij 1 minuut te gaan staan, en erover gesproken, wat doet dat met je als je
merkt dat anderen al gaan staan? Kun je dan bij jezelf blijven?
Een goede en leuke les gehad.
Dankdagdienst

Gistermorgen was dominee Bakker bij ons in de groep om ons een opdracht te geven voor de dienst van
volgende week. Wat dit is gaat u zien tijdens de dienst.
Filmbattle
Dinsdagmorgen was Aletta in de groep om ons enthousiast te maken voor een filmbattle. De kinderen
lezen nu een boek, gaan deze in een groepje presenteren en als klas kiezen we dan het leukste boek,
hiervan kijken we voor de kerstvakantie naar de verfilming.
Typen
Vanmorgen zijn we begonnen met onze typeles via Ambrasoft. We zijn benieuwd.
Beverwedstrijd
De kinderen krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, wiskunde,
informatieverwerking, puzzels en toepassingen. Het zijn pittige opgaven, maar ze hebben geen voorkennis
nodig. Ze zijn wel zo gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen.
We zetten ‘em op!
Groep 8
Afgelopen week hadden we weer een hoop bijzondere dingen in groep 8 te doen. Zo zijn we begonnen met
de filmbattle waarin we een verfilmd boek mogen lezen en een battle doen over welke film we uiteindelijk
gaan kijken. We hadden de dominee op bezoek, ook juf Ilse kreeg bezoek van haar school. Ook zijn we
gestart met ‘junior leest’, hierbij spelen we de jury voor het beste kinderboek we zijn begonnen met het
maken van de citotoetsen van ‘begin 8’ en niet te
vergeten het werken in het bos vandaag.
Ook volgende week staan er weer bijzondere
dingen op het programma. Dinsdag wordt een
makkie, we hebben namelijk voor de vakantie weer
20 kaartjes gehaald en de dames hadden dit keer
geluk dat ze in de meerderheid waren want er
hoeft niet alleen thuis ontbeten te worden, we
hebben namelijk nationaal schoolontbijt, maar we
mogen ook in de pyjama naar school als beloning
van als ons goede gedrag! De wekker kan dinsdag
dus wat later, want we kunnen zo naar school 
Woensdag komt meester Roel weer een dagje
lesgeven. Ook starten met de beverwedstrijd
waarin we allemaal wiskundige vragen zullen
krijgen. Hier alvast een voorproefje:

OUD PAPIER
Zaterdag 10 november komen de perskraakwagens weer langs om het oud papier op te halen.
Van De Regenboog zijn de volgende ouders aan de beurt om hierbij te helpen:
Rode route:
Gele route:

John Zwiep
Pedro Moman

De wagens starten om 9.00u bij de familie Benjamins, Molenweg 39.

De schoolbieb is op
maandagmiddag open,
van 15.00-15.15 uur!
Op donderdagmiddag is de bieb nu gesloten.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Natuurwerkdag Belevingsbos Noordscheschut
op zaterdagmorgen 3 november.

Hallo iedereen,
Komen jullie ons zaterdagmorgen 3 november helpen:
Wij gaan tussen 09:00 – 13:00 uur allerlei klusjes doen in het bos waar jullie ons
ook bij kunnen helpen en jullie papa’s en mama’s ook. Van snoeien van struiken
tot rillen aanleggen voor vogels. Rillen zijn allemaal takken bij elkaar op een
hoop gelegd waar de vogels en egels in de winter veilig kunnen verblijven en in
de zomer nestjes kunnen maken.
En nog veel meer kleine klusjes gaan wij doen, ook is er een leuke
kinderactiviteit.
In het clubhuis van “Boules Doar”, op het evenemententerrein, staat de kachel
lekker aan en zorgen wij voor een kopje koffie/thee/chocomelk en een
broodjes.
Tot ziens op zaterdag 3 november

Zie voor meer info www.natuurwerkdag.nl En
www.noordscheschut.com

