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PBS.
Donderdagmiddag 7 december hebben de leerkrachten een trainingsmiddag PBS, de kinderen zijn deze
middag vrij.
Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: tomaat, een mandarijn en een appel. De kinderen ontvangen
het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Sinterklaas.
We vieren het Sinterklaasfeest op school op dinsdag 5 december van 8.30 uur tot 12.00 uur.
’s Middags zijn de leerlingen vrij. Alle kinderen hebben donderdagochtend 30 november Pietengym in de
sporthal. De kinderen hebben hier een brief over ontvangen. We verwachten alle leerlingen van groep 5 t/m
8 donderdagochtend om 8.20 uur op de fiets bij Het Punt. De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan om 8.15 uur
van school met de bus naar Het Punt.
Ouderbijdrage
De ouderraad heeft de ouders die niet meedoen aan de automatische incasso gevraagd om een
overeenkomst te ondertekenen, waarop staat aangegeven aan welke activiteiten hun zoon/dochter meedoet.
De ouderraad heeft nog niet van alle ouders deze overeenkomst terug ontvangen. Wij verzoeken u om deze
i.v.m. het Sinterklaasfeest z.s.m. in te leveren. De ouderraad verzoekt u vriendelijk om de ouderbijdrage
voor 1 januari 2018 over te maken. Er zijn enkele ouders die een achterstand in de betaling van de
ouderbijdrage hebben. Deze ouders wordt door de ouderraad verzocht om voor het Sinterklaasfeest €10,te betalen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL84RABO0366604708 of contant op
school betalen.
Sinterklaasactie.
Op woensdagavond 29 november bezorgen wij uw bestelling bij u thuis. U kunt uw bestelling ook tussen
18.00 en 20.00 uur op school ophalen, indien u dit op het bestelformulier vermeld heeft. Voor het
bezorgen zijn we nog op zoek naar ouders die ons hier mee willen helpen, er zijn al wat ouders die
zich hiervoor hebben aangemeld. Onze hartelijke dank hiervoor.
Kerst.
Voor het maken van kerstbakjes in alle groepen zijn we op zoek naar boterbakjes.

GROEP 1/2.
We zijn deze week begonnen met het project Feest, onderdeel Sinterklaas. De ouderbrief ligt op de oudertafel. De
ouderbrief met de begrippenlijst is ook op onze website te vinden onder het kopje van groep 1 2. Gedurende dit
project volgen wij de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal.
Wilt u, als u kleding voor uw kind geleend heeft van school, de kleren schoon gewassen weer terug brengen. Onze
kast raakt aardig leeg.
Op dinsdag, woensdag en
Uw kind hoeft op die dagen

donderdag krijgt uw kind van school fruit.
alleen maar drinken mee te nemen.

Regel van de week: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op.

Letter van de week:
De kinderen krijgen de letter f van feest aangeboden.
Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken waar de letter f inzit en dit mee laten nemen naar school.
Taal:
Groep 1 gaat tijdens dit project bezig met rijmen. Ze leren om rijmzinnen in versjes af te maken. Daarnaast leren
ze het verschil tussen ochtend-middag-avond. Ze gaan bezig met lange en korte woorden. Hoeveel woorden heeft
een zin en welke zin is kort en welke zin is lang.
Groep 2 gaat tijdens het project Sinterklaas bezig met rijmwoorden herkennen en benoemen. Daarnaast gaan ze
plaatjes sorteren op eindklank. Welke klank hoor je aan het eind van het woord en we gaan verder met het
hakken en plakken van woorden.
Rekenen:
Groep 1 krijgt het cijfer 4 aangeboden. Ze leren welke hoeveelheid hoort bij welk getal. Ze gaan bezig met de
buurgetallen tot de 6 of te wel welke buren heeft bijv. het getal 4. Dat zijn 3 en 5.
Groep 2 krijgt het cijfer 14. We herhalen de cijfers 1-10. Ze leren om in te schatten hoelang een activiteit duurt.
Ze gaan bezig met de buurgetallen tot 15.
Met groep 1 & 2 gaan we met onze rekenmethode Pluspunt het hebben over post. We gaan een tijdplanner
maken. Ze gaan bezig met het opzeggen van de telrij tot 12. Maar ook de hoeveelheden tellen tot 12. Daarbij
leren ze verkort tellen dus, 2, 4, 6, 8, enz. Ze leren in te zien in welke brievenbus past onze envelop. Ze leren
een plattegrond te lezen, waar ligt de pepernoot in de klas. Ze gaan bezig met het wegen van de postzakken en
welke postzak is het zwaarst.
Donderdagmiddag groep 2
We zijn bezig geweest met de getalsymbolen tot de 9. We hebben geleerd onze eigen naam te herkennen als deze
wordt uitgesproken in afzonderlijke klanken. We hebben geschreven in ons schrijfschrift en we zijn aan het werk
geweest met ontwikkelingsmateriaal dat aansluit op eigen niveau. De middag hebben we afgesloten met de
rekenmethode Pluspunt. We hebben een planning gemaakt van wat we allemaal kunnen verwachten in de
komende weken. Wie is er jarig, hoeveel nachten tot Sinterklaas jarig is.
Pietengym.
Donderdag 30 november hebben alle kinderen Pietengym in Het Punt. De kinderen van groep 1/2 mogen dan met
groep 3/4 mee in de bus naar de sporthal. We verwachten ze dan wel iets eerder op school (8.10 uur), want de
bus vertrekt bij school om 8.15 uur. De kinderen hoeven alleen hun gymschoenen mee te nemen.
Vrijdag 8 december gaan we naar de kleindieren tentoonstelling van Nut en Sport. Wie heeft er een auto en kan
met ons mee?
Activiteiten kalender voor de
datum
tijd
29 nov.
18.00 –
20.00 uur
30 nov.
8.10 uur
5 dec.
8.30-12.00
uur
7 dec.
12.45 –
15.00 uur
21 dec.

komende weken.
activiteit
Uitventen Sinterklaasactie
Pietengym
Sinterklaasfeest op school
Kinderen middag vrij. Leerkrachten studiemiddag PBS
Kerstfeest

GROEP 3/4.
Groep 3. We zijn begonnen met kern 4 van Veilig Leren Lezen. U heeft daarover een brief ontvangen. Wilt u ook
iedere dag thuis met uw kind lezen?
Groep 4. Vrijdag 1 december hebben we een taaltoets en een spellingtoets. Met rekenen leren we volgende week
de tafel van 3. Wilt u deze tafel en de tafels van 10, 5, 4 en 2 ook thuis met uw kind oefenen? Iedere dag thuis
even lezen is ook heel belangrijk.

Donderdag 30 november hebben we Pietengym in Het Punt. De bus vertrekt deze ochtend al om 8.15 uur. We
verwachten de kinderen dan ook al om 8.10 uur op school.
Vrijdag 8 december gaan we naar de kleindieren tentoonstelling van Nut en Sport. Wie heeft er een auto en kan
met ons mee?
GROEP 5.
•

Op donderdag 30 november hebben we Pietengym. De kinderen worden om 8.20 uur verwacht bij Het Punt
met de fiets. Na de Pietengym gaan we op de fiets terug naar school. ’s Middags is er dan geen gym.
Bedankt voor alle potjes die we hebben gekregen. Er zijn er nu genoeg. Na de Sinterklaasperiode gaan we
daar kandelaars van maken.
Komende week is het een herhalingsweek op het gebied van spelling (week 12). De kinderen kunnen in
BLOON de woordjes herhalen.
De kinderen hebben een inlogcode voor Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). Op de site www.nieuwsbegrip.nl
kunnen de kinderen verschillende oefeningen doen in het kader van begrijpend lezen.
Op de site www.tafelsoefenen.nl staan leuke oefeningen om de tafels te oefenen. Het is heel belangrijk dat
de kinderen de tafels uit het hoofd kennen (en dat is nog lang niet het geval).
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•
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•

GROEP 6.
•
•
•

Dinsdag 28 november werkt juf Liesbeth en donderdag 30 november juf Wilma. Juf Wilma heeft dinsdag
28 november een bijeenkomst van intern begeleiders.
Woensdag 29 november komen wij tussen 18.00 uur en 20.00 uur de bestellingen rondbrengen van de
Sinterklaasactie.
Donderdag 30 november heeft groep 1 t/m 8 Pietengym in Het Punt. We verwachten de kinderen om 8.20
uur op de fiets bij Het Punt. ’s Middags gaan we dan niet weer naar de sporthal.

GROEP 7/8.
Dinsdag 28 november gaat groep 8 naar de VMBO vestiging van Het Erasmus in Almelo. Voor onze school is er
busvervoer geregeld. De Doe ochtend start om 8.30 uur en duurt tot 13.00 uur. We worden bij school om 7.35
uur opgehaald, om 7.30 uur verwachten we de kinderen op school. In de vorige nieuwsbrief stond dat we
verwachten dat we om 13.45 uur terug zijn bij school, dit zal waarschijnlijk wel iets later worden. De leerlingen
kunnen dan meteen naar huis en hoeven niet tot 15.00 uur op school te blijven. De kinderen moeten wel zelf een
lunch meenemen.
Woensdag 29 november is er op school voor groep 8 een kookworkshop.
Voor het maken van een Kerst knutselwerkje vragen we de leerlingen om voor woensdag 6 december een witte
sok mee te nemen.

