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Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 29 september 2016

Agenda
28 september
3 oktober
10 oktober
13 oktober
17 – 21 oktober

Kinderpostzegelactie
Margedag – de leerlingen zijn de hele dag vrij
Zakelijke ouderavond
Voorleeswedstrijd Schoolkampioen
Herfstvakantie

Jarigen
1 oktober
12 oktober

Jolijn van Wijk
Lars Davids

Conferentie
Zaterdag 1 oktober gaan alle leerkrachten naar een Conferentie primair onderwijs Gedrag mag!
Wij hopen op een leerzame dag.
Zakelijke ouderavond
De zakelijke ouderavond is maandag 10 oktober. In de vorige Flits stond 12 oktober.
Overzicht vakanties en margedagen 2016-2017
3 oktober
Margedag
17 t/m 21 oktober
Herfstvakantie
1 november
Margedag
26 dec t/m 6 januari
Kerstvakantie
9 februari
Margedag
20 t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie
6 april
Margedag
14 t/m 17 april
Goede vrijdag en Pasen
24 t/m 28 april
Aprilvakantie
5 mei
Bevrijdingsdag
25 en 26 mei
Hemelvaart
5 t/m 9 juni
Pinkstervakantie
3 juli
Margedag
24 juli t/m 3 september
Zomervakantie
Workshop schilderen Sip Hofstede
Vrijdag 23 september heeft de kunstschilder Sip Hofstede uit Baflo een workshop gegeven aan de leerlingen
van groep 5 t/m 8. Het onderwerp was: Ede Staal stad en provincie. Na een korte inleiding gingen de
leerlingen fanatiek aan het werk. Er zijn prachtige schilderijen gemaakt. Tussendoor werden we verrast door
een lekkernij van Sigrid Heeres van ‘Korensant’ Verhildersum. De workshop was een idee van Sigrid.
De werkstukken worden tentoongesteld in de Museumboerderij van
Verhildersum.
Zaterdag 1 oktober vindt een feestelijke opening plaats om half drie
door de burgemeester van De Marne in de museumboerderij
Verhildersum. Het zou heel fijn zijn wanneer veel kinderen, ouders,
opa’s en oma’s aanwezig kunnen zijn. De expositie duurt tot en met
30 oktober.

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong’.
Naar aanleiding van dit thema zouden wij het leuk vinden om de opa’s en oma’s van de kinderen op school
te kunnen verwelkomen op de introductiedag woensdag 5 oktober.
Om een uur of 10 willen de kinderen het lied laten horen en de dans laten zien die hoort bij de
Kinderboekenweek. Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer daar zoveel mogelijk opa’s en oma’s bij
kunnen zijn. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.
Vanaf 10 uur zijn de opa’s, oma’s en ouders van harte welkom. En wie weet, zijn er nog opa’s en oma’s bij
die mee gaan zingen en swingen.
Boekmaatjes
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto Voor altijd jong! De
Groningse bibliotheken richten zich deze Kinderboekenweek juist op eenzame en kwetsbare ouderen. Onze
leerlingen van groep 7 en 8 gaan de ouderen voorlezen in het Zonnehuis. In een groepje van drie of vier
kinderen gaan ze om de beurt een stuk uit een verhaal voorlezen. Wij zoeken daarom nog begeleiding voor
de drie groepjes om hen te vergezellen naar het Zonnehuis. De data zijn donderdag 6, dinsdag 25 en
donderdag 27 oktober. Vertrek vanaf school om kwart voor tien. Het duurt ongeveer drie kwartier. U kunt
zich aanmelden bij juf Jantina.
Eierdozen
Hartelijk dank voor alle dozen. We hebben er voorlopig genoeg.
Lege jodenkoeken-bussen
De leerlingen van groep 1-2 willen lampionnen maken. Hiervoor hebben zij 12 stuks lege jodenkoekenbussen nodig. Inleveren mag bij juf Marjan of Marieke. Wie spaart er mee?
Rapport
De rapporten van de leerlingen zien wij graag weer op school komen. Zou u het mee kunnen geven aan uw
kind(eren)?
Jumbo Spaaractie.
Er wordt zeer enthousiast mee gespaard voor de Jumbo punten. De tussenstand tot 26 september is 1358
punten! We hopen natuurlijk nog veel meer punten te sparen met z’n allen!
Kom theaterspelen bij Wonderboom!
Prinsessen, ridders, draken, boeven, agenten en rechters. Op het schoolplein is veel toneel te beleven. Maar
er kan nog veel meer! Bij Jeugdtheaterschool Wonderboom leer je om theater te spelen op een leuke,
vrolijke en open manier. Je mag fantaseren, en leert met elkaar samen te werken om een prachtige stukje te
maken. Je leert jezelf te ontdekken, en vanuit jouw kracht de mooiste karakters neer te zetten.
Lijkt dit je wat? Meld je dan aan voor onze cursussen. Van beginners tot ervaren spelers, voor iedereen
hebben we plek. Meld je aan op www.wonderboom.nl/kindercursus
Vanaf groep 5 kan je bij ons terecht. Voor meer informatie ga naar www.wonderboom.nl.
Nieuws uit de groepen:
Groep 3 en 4
In groep 3/4 zijn we inmiddels al 5 weken weer volop nieuwe dingen aan het leren. Groep 4 werkt voor het
eerst met echte lesboeken en schriften. Dit was even wennen in het begin, maar nu weten ze niet meer
anders. Groep 3 is bezig met lezen, schrijven en rekenen. Bij het lezen leren de kinderen steeds meer letters
en woorden. Het is belangrijk dat de kinderen goed blijven oefenen met het lezen. Dit geldt voor zowel groep
3 als groep 4. Daarom willen wij u vragen om thuis veel met de kinderen te lezen. Elke dag 5 tot 10 minuten
is al voldoende!

Groep 5 en 6
De leerlingen krijgen volgende week de nieuwe dicteewoorden weer mee naar huis. Ze kunnen thuis dus
ook weer oefenen met de woorden.
Groep 7 en 8
De leerlingen hebben de mogelijkheid on hun toetsen en dictees ook thuis te leren. Wanneer de toetsen
plaatsvinden staat in hun huiswerkmap.
De dicteewoorden kunnen thuis ook geoefend worden met Bloon. Dit wordt nog te weinig gedaan door de
leerlingen.
Het eerste blok van rekenen en taal is afgerond. De eerste resultaten zijn binnen en de leerlingen hebben
goed hun best gedaan.

