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Jumbo Spaaractie
De spaaractie is afgelopen en nu is bekend
geworden wat onze school gespaard heeft.
Een totaal bedrag van € 536,27.
Wij hebben het onderstaande kunnen
aanschaffen.

Muziekinstrumenten set van € 246,78
Wat leren wij?

Groep 1 / 2
De afgelopen weken zijn er bij de kleuters weer
letters aangeboden.
De letter S van Sinterklaas
De letter P van Piet
De letter M van mmmm… lekker
We leren de letters fonetisch aan, oftewel we leren
de letter aan op de manier hoe de letter wordt
uitgesproken. We hebben het niet over de Bee, Kaa,
Ef etc.
In totaal hebben de kleuters dan al 7 letters
aangeboden gekregen.
K'NEX constructieset van € 241,20
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Groep 3

In groep 3 gaan we beginnen met het lezen in
kern 5. De volgende woorden zullen
aangeleerd worden. Ook kunnen de kinderen
al zinnen en zelfs al kleine verhaaltjes lezen.

De ouders van de leerlingen van groep 3 zullen
weer een mail ontvangen met alle letters en
woorden die we tot nu toe hebben geleerd.
Ook met rekenen hebben we weer een blok
afgesloten. Volgende week zal er een toets
zijn over blok 2 . In blok 3 gaan de kinderen
kennis maken met de getallen tot 20. Ook
kunnen ze de getallen t/m 20 plaatsen op de
getallenlijn.
Ze maken kennis met het plusteken en blijven
oefenen op het splitsen van getallen.
We blijven meten met onze kralenliniaal en
gaan spiegelen met voorwerpen.
Kinderen kunnen op verschillende manieren
tot de 20 euro betalen.
Groep 4
Rekenen: + - x sommen automatiseren
sommen t/m 100
rekenen met geld
Taal:
start tekst schrijven
spelling: samengestelde woorden
Boeken en kast wordt boekenkast
Groep 5
Rekenen: deelsommen
digitaal klok kijken
rekenen met geld
Taal:
presenteren en beoordelen
Groep 6
Rekenen: cijferend rekenen.
Sommen onder elkaar
digitaal klok kijken
Taal:
presenteren en beoordelen
Groep 7
Rekenen: staartdelingen
x sommen onder elkaar
oppervlakte berekenen (Lengte x
breedte)

Taal:

het schrijven van tekst met een inleiding
en een slot
synoniemen
werkwoordspelling

Groep 8
Rekenen: x sommen met kommagetallen
afstanden berekenen op schaal
Taal:
een email schrijven voor een volwassenen
werkwoordspelling
Oud papier
Vrijdag 9 december 2016 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen.
Jurjen en Rinse Maat
Ha-my Nguyen
Jessica Brandsma
Simone Huitema
Demi Keuning
Jens en Hidde Nijboer
Tygo en Lars Nijholt
Tristan en Arina v.d. Schaar
Noa Teeuwisse
Min Thwe
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn
welkom, elke ouder is welkom. Hoe meer
helpende handen, hoe eerder de klus is
geklaard.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C. Wolvega.
Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op school
met een hapje en een drankje. Wij danken u bij
voorbaat voor de medewerking.
Kerst
Op 22 december vieren wij kerst op school met een
kerstdiner. Vanaf 17.00 uur worden alle kinderen in
feestkleding op school verwacht. Er volgt nog een
uitnodiging.
Aan de ouders wordt gevraagd om thuis eten te
maken voor ons kerstdiner. Vorig jaar was dit nl. een
groot succes. Volgende week ontvangt u een brief
waarin wij vragen of u bereid bent om hapjes te
maken.

Wanneer de kinderen aan het kerstdiner
zitten nodigt de Oudervereniging alle ouders
uit voor een hapje en een drankje in de
gemeenschapsruimte en/of op het plein.

Agenda december, januari en februari
2-12 luizencontrole
5-12 Sinterklaas op school
7-12 schoolschaatsen groep 5/ 6
9-12 Oud papier
13-12 14.15 uur teamvergadering
14-12 schoolschaatsen groep 5/6
14-12 t/m 23-12 juf Babs afwezig, zij wordt
vervangen door ?
19-12 Voorlichtingsavond ouders van groep
8 leerlingen
22-12 Kerstdiner vanaf 17.00 uur
23-12 Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

26-12 tot en met 6 januari 2017
Kerstvakantie
De maand januari is toetsmaand
9-1
10-1
12-1
13-1
17-1
20-1
24-1
23-1
25-1

31-1
2-2
3-2
6-2

7-2
10-2
11-2
13-2
14-2

Nieuwjaarsinloop voor ouder en kind
BLP training om 14.30 uur
Luizencontrole
Zakelijke ouderavond
Oud papier
MR-vergadering
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Juf Geartsje en meester Hedzer naar
de onderwijsbeurs. Juf Lidy staat voor
groep 7/8
18.30 uur Juf Wilma en juf Irma cursus
aanvankelijk lezen
Juf Geartsje training beeldcoaching
luizencontrole
start met de muzieklessen, 1 lesuur
per week voor alle groepen t/m 20
maart
teamvergadering vanaf 14.15 uur
rapporten mee
Heite schaaktoernooi
oudergesprekken
oudergesprekken

20 - 2 t/m 24 - 2 voorjaarsvakantie
2-3
3-3
3-3

Teamvergadering vanaf 14.15 uur
luizencontrole
Oud papier

Race lezen in groep 3
Groep 3 werkt met een tekst van de week. Elke dag
lezen zij dezelfde tekst. Iedere dag proberen zij de
tekst sneller te lezen. Hierbij maken zij
gebruik van een invulschema. Zie
onderstaande voorbeeld.
Leerlingen kunnen per dag zien dat ze vooruitgang
boeken. Leren wordt voor hen zichtbaar.
Vooraf gaan de leerligen eerst hun persoonlijke
leesdoel bepalen.
Zo wordt leren een feestje.
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Ma dag

Di dag

Wo dag

Do dag

Vr dag

Mijn doel is deze week _____________ woorden lezen

Wist u dat?
Wij behoefte hebben aan
schoenendozen?
Heeft u thuis nog dozen, dan
ontvangen wij die graag.
Onze MR altijd bereid is om
met u van gedachten te
wisselen?
U hiervoor de voorzitter René
Greveling, MR-lid Jannie v.d.
Boer en MR-lid Sandra
Uppelschoten aan hun jasje
kunt trekken?

