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10 oktober 2016 2016-2017   nr. 07 

Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

Leerlingenraad 

Na de herfstvakantie gaan we weer van start met de 

vergaderingen van de leerlingenraad. De leerlingen hebben 

een briefje meegekregen met daarop de data waarop 

vergaderd wordt. Hier onder volgt ook een overzicht met de 

data. De vergaderingen zijn altijd meteen na schooltijd en duren 

tot ongeveer 15.45 uur.  

De volgende data staan gepland: 

 25 oktober 

 23 november 

 14 december 

 25 januari  

 28 februari. 

In april volgen er weer verkiezingen. 

 

Afwezigheid meester Hinry en juf Truida 

Dinsdag 11 oktober zijn meester Hinry en Truida afwezig i.v.m. 

een congres. In groep 7 komt een vervanger. 

 

Typecursus 

De leerlingen van groep 6 t.m. 8 hebben een briefje gekregen 

over het volgen van een typecursus.  

We gaan deze op school aanbieden. Volgens ons een unieke 

kans om je certificaat te behalen.  

Bij minimaal 6 opgaves gaat de eerste groep op school van 

start. De aanmeldingen kunnen bij de leerkracht ingeleverd 

worden. 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Nog één weekje en dan is het alweer herfstvakantie! Deze laatste 

week sluiten wij het thema van de Kinderboekenweek af. Na de 

vakantie gaan we verder met het thema ‘Herfst’ en 

beginnen we met het maken van onze lampion! 
 

Boekentassen 

Iedere vrijdagochtend mogen de kinderen in groep 1/2 een boek 

uitzoeken bij de bibliobus. Na overleg is er besloten om  

boekentassen te gaan maken voor de kinderen, waarin ze  

het boek mee kunnen nemen naar huis. Voor het maken van de 

boekentassen hebben we ouders/ oma’s nodig die handig 

zijn met een naaimachine. Beschikt u over een naaimachine en kunt 

u op onderstaande data helpen de boekentassen in elkaar te 

zetten? Graag u naam invullen op de lijst in groep 1/2  of even 

doorgeven aan de leerkracht.  

Data voor het maken van de boekentassen 

 Maandag 10 oktober om 09.00 uur  

 Vrijdag 14 oktober om 09.00 uur  

 Maandag 24 oktober om 09.00 uur  

 

Groep 3 & 4  

Nog 1 weekje naar school en dan hebben wij vakantie!!  
 

Groep 3 lezen: We zijn druk bezig met de letters n, t, ee, b en oo. 

Donderdag hebben de leerlingen weer een leestoets. Ze moeten 

ook alle letters vlot en correct kunnen benoemen. De volgende 

letters kennen de leerlingen nu: i, k, m, s, p, aa, r, e, v, n, t, ee, b en 

oo. De leerlingen moeten woordjes lezen met bovenstaande lezen. 

Blijf veel lezen!!  
 

Groep 4 rekenen: We zijn nog steeds druk bezig met het 

automatiseren van sommen t/m 20. Graag thuis iedere dag 5 

minuten oefenen. Maak hierbij gebruik van de tweelingsommen en 

de verliefde harten.  
 

Groep 4 spelling/taal: Aanstaande donderdag hebben wij de 

taaltoets en het dictee van hoofdstuk 2.  

Donderdagmiddag gaan wij naar het bos toe. Graag een tas mee! 

 

Groep 5 

Nog één week naar school en dan hebben we herfstvakantie! De 

weken vliegen voorbij. 

Schoolregels 
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Rekenen:  

Deze week werken met Snappet aan de tafels. Ook moeten de 

kinderen de tafel van 9 opzeggen. Vrijdag krijgen ze de tafeltoets, 

hierop staan alle tafels door elkaar. Ze maken dan 100 sommen in 

10 minuten. Als de kinderen de tafeltoets halen krijgen ze hun 

tafeldiploma! 
 

Taal:  

We werken veel over de Kinderboekenweek. We krijgen een 

schrijver in de klas en we maken een prentenboek. 
 

Spelling:  

Vrijdag hebben we het controledictee van hoofdstuk 2.  

Het dictee gaat over woorden met s/z, sch en ng. Deze woorden 

kunnen de kinderen thuis oefenen. 

 

Groep 6 

Rekenen:  

Komende week werken we aan het domein ‘Gewichten’.  

Ook het oefenen van de tafels blijven belangrijk.  
 

Taal:  

We ronden het hoofdstuk af en maken deze week de toets van 

hoofdstuk 2. 
 

Spelling:  

Deze week oefenen we de categorieën uit hoofdstuk 2 die we 

nog lastig vinden. Vrijdag maken we het controledictee. 

 

Groep 7 

Rekenen:  

We zijn vorige week gestart met procenten en breuken. Daar 

werken we deze week aan verder. De kinderen hebben huiswerk 

meegekregen over breuken. Hier krijgen ze woensdag een toetsje 

over. 
 

Taal en spelling:  

We ronden hoofdstuk 2 af. De kinderen maken deze week de 

taaltoets en het controledictee. Het gaat om woorden met een IJ 

of EI en woorden met een C als K en een C als S. 
 

Afwezig:  

Maandag na de vakantie ben ik (meester Hinry) niet aanwezig.  

Er zal een invaller in de groep zijn. 
 

Voorleeskampioen:  

Deze week maken we de voorleeskampioen van de klas bekend 

via Klasbord. Ook de voorleeswedstrijd van de school is deze 

week. 

 

 

  Jarig deze week: 

12-10-2016 

Berend Zuurhof  

 

 13-10-2016 

Kayla Dekker  

 

19-10-2016 

Rosalie Smit 

 

21-10-2016 

Gerritje Fuhler 

 

Van harte gefeliciteerd! 
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Groep 8 

Rekenen:  

We zijn vorige week begonnen met grote staartdelingen. Deze week gaan we hier verder mee. 
 

Taal en Spelling:  

Deze week hebben de leerlingen de taaltoets van thema 2. Ook het controledictee van 

spelling komt deze week voorbij. 
 

Kinderboekenweek: 

Maandag hebben we de voorleeswedstrijd in de klas. Vrijdag strijdt deze leerling mee voor de 

titel: ‘voorleeskampioen van de school’.  

Voor het project hebben de leerlingen foto’s nodig van hun opa’s, opoe’s/oma’s, vader, 

moeder en broers en/of zussen.  

De foto’s worden geknipt. Indien nodig kunnen er kopieën van de foto’s op school worden 

gemaakt. 

 

TYPECURSUS 
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