nieuwsbrief
Uithuizen,

8 november 2018

Agenda:
NOVEMBER:
05 t/m 09: Voortgangsgesprekken
11: St.Maarten
13: Jaarvergadering Oudervereniging
23: Team studiemiddag Ped.Tact – groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij

JARIGEN:
November:
09: Feline Stamkot – groep 4
20: Marandy Spijk – groep 7

Vanuit de directie
De komende weken zullen mijn werkdagen wat wisselend zijn, maar ik werk voornamelijk
op ma, di en wo.
Komende maandag zullen matchgesprekken plaatsvinden met het team, MR en OAC met
een eventueel nieuw directielid. Zodra hier meer duidelijkheid over is, dan zullen we u
informeren.
Vanwege afwezigheid van juf Lisette werkt juf Sanne nu de hele week in groep 4. In groep
7 zal meester Jeroen op donderdag en vrijdagochtend invallen en juf Sanne doet het atelier
op vrijdagmiddag.
Identiteit:
Regel van de maand
Maandag 5 november hebben een aantal leerlingen van
groep 5-6 middels een korte presentatie de regel van de
maand bij alle groepen geïntroduceerd. Deze keer was het
weer één van onze 3 hoofdregels. De komende weken
besteden wij in alle groepen aandacht aan deze regel: ‘rust
geeft ruimte om te leren’!

Trefwoord
Met Trefwoord werken we van 12 nov. tot en met 30 nov. rond het thema “Dromen”.
Ieder mens heeft dromen gedurende de slaap. In nachtelijke dromen verwerkt het brein
de ervaringen van overdag. Jonge kinderen hebben vaak nachtmerries. Ze verwerken
angsten, dingen waar ze vanwege weinig levenservaring nog geen greep op hebben.
Ouders troosten dan hun kind en stellen het gerust. “Het is maar een droom”.
Niet alle dromen zijn voor de nacht. Dagdromerijen laten vaak iets van diep
menselijke verlangens zien. Bijvoorbeeld hoe het zal zijn als het gips van je
been af mag, als de lentezon weer gaat schijnen, als honger en oorlog zullen
verdwijnen. John Lennon’s “Imagine” (Stel je voor) en Martin Luther King’s
“I have a dream!” vertolkten de droom van heel veel mensen en zetten hen
in beweging om te werken aan een hoopvolle wereld.
Kinderen hebben hun toekomst voor zich. Hun dromen van
een
carrière als brandweer, dokter, leerkracht of… geven een
perspectief om voor te gaan. Hun dromen van een wereld
waar
het goed leven is, geven hoop aan jong en oud. Sommige
kinderen zijn echte dromers. Het lijkt of ze niet altijd even
goed
bij de les zijn, maar vaak komen ze creatief uit de hoek of
met
verrassende oplossingen voor een probleem. Van dergelijke
dromen zeggen we hopelijk niet dat het “maar dromen zijn”. Integendeel; het zijn dromen
om te koesteren. Ze maken een creatieve energie in mensen los, ze motiveren om iets vol
te houden, ze geven hoop en energie.
In de bijbel zijn het vaak profeten die de dromen hebben. De kinderen maken kennis met
de profeet Jesaja. Hij krijgt van God de opdracht om
namens Hem te spreken. Een Bijbelse profeet is geen
magische waarzegger die met een glazen bol de toekomst
voorspelt. Wel houdt Jesaja de mensen een spiegel voor.
Hij
laat zien wat de consequenties zijn van onrecht,
uitbuiting en machtsmisbruik. Het leidt tot oorlog en
overheersing. Gelukkig laat Jesaja het niet bij deze
“nachtmerrie”. Uit de omgehakte stam, symbool voor de
puinhoop, zal een groen twijgje ontspruiten. Er zal vrede zijn, zo dat het lam naast de wolf
kan liggen.
Mooie dromen? Het is de kracht van Bijbelse profeten. Met hun scherpe en kritische blik
op de wereld zoals die is, geven ze een perspectief op de wereld die kan
komen. Zulke dromen blijven niet beperkt tot de Bijbel. Martin Luther King
droomde van een wereld waarin alle mensen als broeders en zusters zullen
samen leven. Hij hield het voor mogelijk, net als het kind dat droomt van
een groene schone wereld of van ouders die weer normaal met elkaar praten.
De verlanglijstjes in onze tijd kunnen ook te groot zijn. In de onderbouw
leren kinderen onderscheiden tussen verlanglijstjes voor Sinterklaas en
hoopvolle dromen. Niet alle dromen komen uit, maar ze kunnen ons wel
wakker houden en richting geven bij onze inzet voor een goede toekomst. De kinderen
verkennen hoe wensdromen, verlangen en hoop zin en betekenis kunnen geven aan het
leven. Het thema neemt vast een voorschot op de Advent die op 2 december begint.
Het liedje “Imagine” is in opdracht van Amnestie International verwerkt in afgebeeld
prentenboek.

KiVa
Op onze school werken wij in de groepen 2 t/m 8 met het programma KiVa.
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en
het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden
groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de
groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen
maken wij er een fijne school van! In de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van
de KiVa thema’s en lessen in de groepen.
In groep 2:
De afgelopen weken zijn we nog meer te weten gekomen over elkaar. We
hebben gekeken waar we goed in zijn en gekeken of we elkaar
geblinddoekt konden herkennen. Dat laatste bleek toch nog lastiger dan
gedacht… Morgen sluiten we thema 1 af met het uitspelen van situaties
waarin iemand hulp nodig heeft. Met elkaar bedenken en spelen we
oplossingen hoe we kunnen helpen. Volgende week starten we met thema
2. In het thema ‘Gevoelens’ leren dekinderen wat gevoelens (emoties)
zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen
en onder woorden brengen hiervan is nog lastig! Door middel van
verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hier aan werken.
Uiteindelijk leren ze gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen.
In groep 3:
Zo na de herfstvakantie zijn we even weer begonnen met het kort herhalen van de
groepsafspraken. Ook spraken we in de kring over samen spelen en buiten sluiten.
We gaan de komende weken verder met de gevoelens. We leren hoe we gevoelens
herkennen en hoe we moeten reageren als we een bepaald gevoel bij iemand zien. Op
een blij iemand kun je zo toelopen, iemand die huilt ga je troosten, iemand die boos is,
kun je beter met rust laten.
In groep 5/6:
De afgelopen twee lessen is de aandacht uitgegaan naar de regel van de maand, die onze
groep heeft voorbereid voor de viering. ‘Rust geeft ruimte om te leren’ bood kinderen
voldoende aanknopingspunten met de werk- en omgangsafspraken, die in onze klas
hangen en die ook mee naar huis zijn gegaan. In tweetallen maakten ze een poster en die
werd gepresenteerd. We hebben gepraat over die vele momenten wanneer rust fijn is om
te kunnen leren en werken. En hoe wij dat samen kunnen en ook willen. Leuke gesprekken
Nieuws vanuit de MR
De maandag na de herfstvakantie heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden tussen de
nieuwe leden van de MR. Deze bijeenkomst was voornamelijk gericht op het kennismaken,
het plannen van een vergaderrooster en het verdelen van de taken. Hieronder treft u het
vergaderrooster voor komend schooljaar. Eventuele wijzingen alsmede de agenda’s voor
deze vergaderingen zullen worden gedeeld via Social Schools.
Vergaderrooster:
19 november 2018
14 januari 2019
11 maart 2019
13 mei 2019
17 juni 2019

Mocht u een vergadering willen bijwonen, is het verzoek dit aan te geven bij één van de
MR-leden of via het mailadres: annemiek.vanhoudt@primenius.nl
Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, kunt u dit met ons
bespreken dan wel verwoorden in een e-mail.
Met vriendelijke groet, Annemiek van Houdt, voorzitter MR – De Schelp
Nieuws vanuit de Oudervereniging
Binnen twee weken worden de overblijf kosten geïncasseerd.
Omdat de tarieven van overblijf flink verhoogd zijn, hebben wij besloten om de schoolreis
en kamp kosten tegelijk met de vrijwillige bijdrage in januari 2019 te incasseren.
Mocht u vragen hebben over de verhoging van de overblijf kosten kunt u zich wenden tot
Cassandra.
Met vriendelijke groeten,
namens de Oudervereniging
Ellen van Dongen
Jaarvergadering
De oudervereniging houdt haar jaarvergadering op dinsdag 13 november. De agenda
heeft u reeds via de mail ontvangen. We nodigen alle ouders/verzorgers van harte uit.
Aanvang 19.30 uur.
Damtoernooi voor basisschoolleerlingen van Noord Groningen
Damvereniging Warffum organiseert voor de twintigste keer het
Damtoernooi voor basisschoolleerlingen van Noord Groningen
Het toernooi wordt gehouden op woensdag 21 november 2018 in
OBS Jansenius de Vries,
Westervalge 5, Warffum
Aanvang 14.00 uur
Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 worden uitgenodigd om mee te spelen. Het is een
individueel toernooi, dus er wordt niet met teams gespeeld. De leerlingen spelen tegen
ongeveer gelijkwaardige tegenstanders. Er zijn veel prijzen te winnen; deze zijn
beschikbaar
gesteld
door
Het
Hogeland
College
te
Warffum.
De winnaar is Kampioen van Noord Groningen !
Deelname is gratis.
Opgave tot en met dinsdag 20 november bij:
R.F.Schwab: tel: 0596 – 551562
r.schwab@hotmail.nl
Namens Damvereniging Warffum,
R.F.Schwab

Atelier in groep 1-2-3-4
Na een creatief eerste atelier, met prachtige lampionnen als resultaat, zijn we begonnen
met het voorbereiden van de 2e ronde atelier voor de onderbouw.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die een activiteit voor een groepje van ongeveer 8
kinderen zouden willen verzorgen. U mag zelf bedenken wat u zou willen doen met de
kinderen.
Ook zijn we op zoek naar ouders die zouden willen helpen bij een activiteit.
De bedoeling is dat er 2 keer gewerkt gaat worden aan deze activiteit: op donderdag 22
november en donderdag 29 november van 13.45-14.30 uur.
Lijkt het u leuk om te komen helpen, dan kunt u dit doorgeven aan de eigen
groepsleerkracht. Graag horen we voor uiterlijk vrijdag 16 november of u wilt komen
helpen.
Met vriendelijke groet, de onderbouwjuffen
Atelier in groep 5 t/m 8
Afgelopen vrijdag zijn we gestart met de eerste ateliers. De kinderen konden kiezen uit
de onderdelen streetdance, figuurzagen, theater, maquette bouwen, naaien,
programmeren en yoga. Gelukkig konden we de kinderen plaatsen bij hun eerste keuze.
Het was fantastisch om te zien hoe betrokken alle kinderen bezig waren en hoeveel plezier
ze hadden. We wensen ze morgen en volgende week ook nog veel plezier.
We bedanken de ouders die hieraan meewerken!
Nieuws uit groep 1-2
Vorige week vrijdag hebben we in groep 2 aandacht besteed aan Allerzielen. We denken
dan aan mensen die er niet meer zijn. De kinderen
die dat wilden mochten een kaartje tekenen voor een
voor hen speciaal persoon die zij missen. We hebben
een kaarsje aangestoken bij de vier-tafel en de
kaartjes in een speciaal daarvoor bestemd doosje
gedaan. Heel bijzonder om te merken hoe ook jonge
kinderen op hun eigen manier, maar mèt elkaar,
bedenken wat je kunt doen om mensen die er niet
meer zijn te gedenken.
De afgelopen weken hebben we veel geleerd over de
herfst. Over de herfstkleuren, waarom vallen de
blaadjes van de bomen, over de wind en de regen,
over koud en donker, welke andere seizoenen kennen
we? Ook de gymlessen staan in het teken van de herfst: zo spelen we de reus in het
getallenbos. We maken grote stappen als een reus en hele kleine stapjes als een kabouter.
We kijken wie het snelst aan de overkant is, de reus met de grote stappen of de kabouter
met de kleine stapjes. Ook rekenen we met regenplassen met getallen erin .. de juf noemt
een getal en de kinderen lopen zo snel mogelijk naar het juiste getal. In de keuzelessen
hebben we herfstvoorwerpen geknutseld. Zo zijn er paddenstoelen gemaakt, paraplu‘s,
spinnen en herfstbladeren gevouwen, hebben we bomen geverfd, herfstwoorden
gestempeld en van speelklei egeltjes en bladeren gemaakt. De kinderen van groep 2
rekenen in circuitvorm met allerlei herfstmaterialen. We tellen stekels aan een egel, tellen
kabouters op paddenstoelen, leggen muizenstaarten van kort naar lang en maken
sommetjes met 2 dobbelstenen. Volgende week werken we nog over het thema herfst,
donderdag 15 november gaan de gemaakte werkjes mee naar huis. Denkt u aan het
meegeven van een extra tas?
Vanaf maandag 19 november zullen we ons in de klas gaan bezighouden met de
voorbereiding op de komst van en het verjaardagsfeest van een heel bijzonder iemand…

De kinderen van groep 2 gaan vrijdag 16 november alvast een beetje bedenken hoe we
de klas kunnen inrichten voor dit thema en helpen om dit te realiseren.
Meer informatie over dit project kunt u lezen in de thema-brief die de kinderen dan mee
naar huis krijgen.
In de herfst is ook het Sint Maartenfeest. Maar wie was Sint Maarten nou eigenlijk? Juf
heeft het verhaal van Sint Martinus verteld en daarna hebben de kinderen het verhaal
nagespeeld.
Afgelopen maandag is Pastor Nellie bij ons op
klassenbezoek geweest. Zij heeft het verhaal van Sint
Martinus verteld en we hebben samen Sint Maartenliedjes
gezongen. Wij bedanken pastor Nellie voor haar bezoek.
In het atelier zijn we druk aan de slag geweest met het
maken van onze lampion. Wij bedanken de ouders die ons
geassisteerd hebben, een dikke duim voor jullie allemaal!
Vanmorgen hadden wij de Sint Maartenviering in de kerk.
Kinderen van groep 7 en 8 hebben het Sint
Maartenverhaal verteld, we hebben liedjes gezongen en alle groepen hadden een voorbede
gemaakt. In onze groep bedachten de kinderen dat we voor oude mensen konden bidden.
Dat we iets voor hen doen als ze dat vragen en dat we op bezoek kunnen gaan.
De kinderen hebben dit helemaal zelf bedacht, heel knap vond juf, we delen dus eigenlijk
iets met de oudere mensen, zoals Maarten deelde met de arme man. Uit onze groep
hebben Mara en Sophie het gebed in de kerk uitgesproken.
Vandaag gaan de lampionnen van groep 1 mee naar huis en de kinderen van groep 2
krijgen morgen de lampion mee. Zij gaan morgenvroeg met hun lampion lopen in
Hunsingoheerd.
Wilt u uw kind morgenvroeg een extra (stevig) tasje mee geven die ze bij het Sint
Martenlopen kunnen gebruiken?
We bedanken alvast de ouders die voor vervoer en begeleiding zorgen. Super!
Vorige week maandag kwam Flip de Beer bij ons
in de
klas. Naast het spelen en leren met ons in de klas,
mag
hij ook bij alle kinderen een nachtje logeren.
Inmiddels heeft hij al bij Mara, Ryan, Lisa, Yilmaz
en
Milan gelogeerd. Elke ochtend wordt er verteld
wat
Flip allemaal gedaan heeft; spelen, op bezoek bij
opa
en oma, naar de BSO, eten, tanden poetsen,
slapen. We zijn ook erg blij met de verhalen die
de
papa’s en mama’s schrijven over wat er allemaal
gedaan is. Soms is het nog best lastig om alles te
onthouden en te vertellen in de kring. De
komende weken zal Flip ook bij de andere kinderen in de klas een nachtje komen logeren.
Donderdag 22 november is het feest bij ons in de klas. We vieren dan ‘s ochtends de
verjaardag van juf Julia!
Maar eerst nog het Sint Maartenfeest, wij wensen iedereen zaterdag veel plezier!
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Truus
Nieuws uit groep 3
Na een heerlijk weekje vrij, zijn we vorige week weer lekker gestart in de groep. De klas
gezellig in herfstsfeer, de kinderen knutselen zelf flink mee. Ze hebben zelf gekozen wat
ze wilden maken. Zo zijn er al prachtige paddenstoelen getekend en grote uilen
geknutseld. Ook hebben we mooie vakantietekeningen gemaakt, waar de juffen de
verhalen bij hebben geschreven.
Vorige week donderdag hebben we tijdens de 2e ronde atelier de lampionnen afgemaakt.
Wat is er hard gewerkt en wat zijn ze prachtig geworden. Dankzij flink wat ouderhulp
waren ze snel in elkaar gezet en konden ze pronken in de klas. Ouders, ontzettend bedankt

voor alle hulp! De nieuwe ronde atelier zal zijn op donderdag 22 en 29 november. Elders
in deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.
Juf Julia is steeds meer aanwezig in onze groep en zal vanaf maandag 19 november ook
zelf weer les gaan geven. Dit betekent dat meester Martijn op donderdag 15 november
voor het laatst bij ons zal zijn. De kinderen vonden het erg gezellig met meester. We zijn
blij dat we het allemaal zo hebben kunnen opvangen.
Woensdag 21 november is er een ouderochtend voor groep 3. Truus Bulten, onze taalspraak specialist komt vertellen over het gebruik van klankgebaren bij het leren van de
letters en het leren lezen. Om 10.45 staat de koffie klaar, ze start om 11.00 uur. Wilt u
via de agenda in Social Schools aangeven of u wel of niet komt? Dan weten we op hoeveel
mensen we kunnen rekenen.
Morgen gaan we met de kinderen Sint Maarten lopen in Hunsingoheerd. Denkt u om het
lichtje, een goede (rug)tas en een plastic tas om de lampion mee naar huis te kunnen
nemen?
Vanaf 19 november krijgen we een stagiaire in de groep. Zijn naam is Joeri Laeven, een
2e jaars pabo student. Hij zal de komende weken op maandag en dinsdag bij ons zijn en
ook met de kinderen aan het werk gaan.
Afgelopen maandag zijn we weer naar de bieb geweest. De boeken zijn weer geruild, we
kunnen even weer vooruit. Op maandag 19 november gaan we weer naar de bieb.
Met vriendelijke groeten, juf Julia en juf Marian
Nieuws uit goep 4
Na een week herfstvakantie zijn we weer fris begonnen in groep 4. Er werd meteen gestart
met een moeilijk reken onderdeel, het digitaal klokkijken met kwart over en kwart voor.
Dit is nog erg lastig, maar gaat steeds beter. In de klas zijn we veel bezig met het
automatiseren van het rekenen. De verliefde harten, het splitsen en veel plus en
minsommen worden herhaald. Dit gebeurt bijvoorbeeld; door te rekenen met kastanjes
en de som uit te leggen of er wordt in tweetallen geoefend met zelfbedachte sommen.
Ook wordt er nog steeds hard gewerkt aan de tafels.
De week na de vakantie zijn wij bezig geweest met categorie 2 en deze week met categorie
11. Bij categorie 11 worden de ei en de ij aangeboden. De kinderen hebben in hun schrift
een weetwoordenboek gemaakt, hierin hebben ze woorden geschreven met de ei. In de
taalhoek liggen allemaal letters waarmee de kinderen deze woorden neerleggen.
Donderdag 01-11-2018 hebben de kinderen hun lampion afgewerkt. Deze staan in de klas
en zijn prachtig geworden. Er staan een aantal spookkasteels, pompoenen, vosjes, een
egel en een aantal met getekende bladeren. Vrijdag 09 november gaan de groepen 2 t/m
4 naar Hunsingoheerd om met de lampion te lopen. Alle kinderen hebben er ontzettend
veel zin in!
Met vriendelijke groet, juf Sanne
Nieuws uit groep 5 en 6
wat fijn om afgelopen week de meeste ouders te spreken tijdens de
voortgangsgesprekken. U kon zich daarvoor zelf aanmelden en het merendeel van de
ouders van onze groepen heeft daarvoor ook gekozen. Zoals al eerder genoemd, kunt u
gedurende het hele jaar komen voor een vraag, opmerking of informatie. Ook het maken
van een gesprek is altijd een mogelijkheid. Wilt u een keer een dagdeel komen kijken in
de groep, ook prima!

De kinderen van groep 6 hadden deze week
voor de derde keer hun muziekles. Ze doen
dit met heel veel enthousiasme en we zijn
heel blij met deze kans! In het uurtje dat
groep 6 muziek heeft zijn de kinderen van
groep 5 met allerlei dingen op de IPad
bezit. Via eigen inlog kunnen ze op school
diverse oefensites bezoeken. U hoort ze
vast wel eens: Squla, Gynzy, Rekentuin,
Taalzee, Ambrasoft, Junior Bosatlas, Blink.
Het is postief om te zien hoe vaardig en
betrokken de kinderen zijn, wanneer ze op
hun eigen niveau bezig zijn. Maar ook naar
eigen interesse en tempo. We merken ook
dat veel kinderen thuis oefenen, wel of niet
met een eigen tablet of laptop. Dit stimuleren we ook zeker. U kunt uiteraard nog steeds
gebruik maken van de IPad-regeling en een aantal van onze leerlingen heeft thuis ook een
eigen IPad die ze mee naar school kunnen nemen. We zullen hier de komende tijd ook
meer gebruik van maken. Onze klas heeft zelf de beschikking over 5 leerling-IPad’s, dus
de kinderen van groep 5 kunnen heel fijn samen als groep oefenen. Ook al omdat er drie
kinderen zijn die een eigen IPad hebben. Dat is wel het voordeel van met maar 6 leerlingen
een groep 5 zijn. En het gaat heel erg leuk samen, trots op deze bijzondere groep!
Zoals in een aparte mail deze week aangegeven gaat juf Jeltje verhuizen naar
Westerbroek, daarom is ze twee maandagen afwezig in de groep. Maandag 12 en 19
november wordt zij vervangen door meester Martijn. Het controledictee van beide
maandagen wordt verschoven naar de dinsdag. Voor groep 6 betekent het wel dat er op
dinsdag 13 november dan en een dictee en een topografietoets gepland staat. Juf Jeltje
heeft de kinderen voor de topografietoets daarom al extra deze week in de klas laten
oefenen, maar het is zeker nog wel belangrijk om thuis te oefenen voor de tweede toets.
De komende donderdagen zal juf Marieke bij alle kinderen toetsen van Nieuwsbegrip
afnemen. Gekeken wordt hoe het zit met hun ontwikkeling binnen de leesstrategieën,
woordenschat etc. Er moeten nog diverse leerlinggegevens binnen Parnassys worden
gezet. Over twee weken zullen ook de resultaten voor spelling, rekenen en aardrijkskunde
erin staan. Vanaf dan heeft u weer regelmatig een overzicht van de methodegebonden
onderdelen.
We zijn op zoek naar ouders die tijd en zin hebben om wekelijks met een aantal leerlingen
te lezen. Graag op de woensdagmorgen van 08.30-08.50 uur. Een grote groep kinderen
leest dan in de klas, maar voor een aantal kinderen is het fijn om een extra moment met
een ouder apart hardop te kunnen lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Jeltje, dus
wie weet tot dan!
We wensen alle kinderen aankomende zaterdag een fijne viering van het St. Maartenfeest!
Hartelijke groet, juf Marieke en juf Jeltje
Nieuws uit groep 7
Gisteren was alweer onze 3e muziekles, wat leuk om te horen dat er al steeds meer muziek
ontstaat! Alle kinderen hebben een mapje met oefenmateriaal mee naar huis gekregen,
ontzettend benieuwd hoe het volgende week gaat klinken. Dinsdagmiddag zijn wij naar de
bibliotheek in Uithuizen geweest, we hebben daar uitleg gekregen over de online catalogus
en hoe je een op de computer opgezocht boek kunt terugvinden in de boekenkasten.
Tenslotte hebben alle kinderen nog 2 boeken uitgekozen om te lezen op school. Over ong.

3 weken gaan we weer naar de bieb om de boeken om te ruilen. Deze week waren ook de
voortgangsgesprekken, fijn om weer over alle
kinderen in gesprek te kunnen gaan. Vanavond
is het dan zover: de finale van Kinderdichter
Eemsmond! Aan het einde van deze avond
bepaalt de vakjury wie de nieuwe- en laatste
Kinderdichter van gemeente Eemsmond wordt.
Marith, Lieke en Marandy heel veel succes!
Met spelling hebben we deze week het
ezelsbruggetje ‘t (ex) kofschip en de voltooid
deelwoorden behandeld. Daarnaast hebben we
gewerkt aan categorie 24: woorden met -ig/-lijk.
Met rekenen hebben we gewerkt aan het
onderdeel breuken. Het blijft nog lastig, maar
leuk om te zien dat bij steeds meer kinderen het ‘lampje’ gaat branden. De komende
weken gaan we werken aan tijd en geld. Over lampjes gesproken, alle lampions zijn klaar,
al hadden sommige kinderen wel wat extra tijd nodig. Heel veel plezier en misschien tot
ziens aanstaande zaterdag tijdens het St.Maarten lopen.
Vriendelijke groet, juf Annemiek
Nieuws uit groep 8
Op donderdag 1 november zijn we met de hele groep en juf naar woonzorgcomplex
Hunsingoheerd geweest. In de klas zijn we druk bezig geweest met herfstknutsels en
hebben deze voor de bewoners in het huis opgehangen. Zowel de kinderen als de
bewoners hebben enorm veel plezier gehad.
Afgelopen maandag en dinsdag vonden de voorlopige
adviesgesprekken plaats. Deze gesprekken waren
heel prettig en ik wil dan ook alle ouders van groep 8
bedanken voor hun komst! De komende periode gaan
de kinderen werken aan hun eigen doelen en in
februari
hebben
we
dan
de
definitieve
adviesgesprekken.
Donderdagavond 8 november is een spannende
avond voor Minke, Sanne en Daphne. Aan het einde
van deze avond bepaalt de vakjury wie de nieuwe en
laatste Kinderdichter van Eemsmond wordt. Veel
succes meiden!!
Het voortgezet onderwijs organiseert in deze periode veel evenementen om de leerlingen
van groep 8 te laten wennen aan het voortgezet onderwijs. Ze kunnen dan proeven van
de vakken, in gesprek gaan met docenten en de school bekijken.
De belangrijkste evenementen op een rijtje:
Donderdag 8 november – CSG Winsum Dag van de Franse taal
Dinsdag 13 en woensdag 14 november – Scholenmarkt MartiniPlaza Groningen van
18.00-21.00u
Woensdag 14 november – Hogeland Experience (HHC Uithuizen en HHC Warffum) van
13.30-16.00u
Hartelijke groet, juf Yardena
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