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Overlijden meester Bert

Wat een triest nieuws bereikte ons de vrijdag voor de herfstvakantie. Meester Bert bleek te zijn
overleden tijdens het wielrennen. Zo jong… Zo snel na zijn vrouw… Zo snel na zijn pensioen…
Na de pauze kwamen een vriend en de buurman van meester ons over de situatie informeren en hebben wij
ons best gedaan iedereen z.s.m. op de hoogte te brengen. Alle ouders zijn via de appgroepen op de hoogte
gebracht. Ook oud-collega’s en de ouders en kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten, kregen bericht.
Dank voor de warme reacties. Fijn dat we – op een bescheiden manier, passend bij meester Bert - konden
herdenken in de school.

Luizen…

Bij de luizencontrole van afgelopen dinsdag waren er een aantal kinderen met luizen en neten. De ouders
van deze kinderen zijn op de hoogte gebracht en de kinderen worden behandeld.
Donderdag 16 november is er een her controle. Willen jullie alle kinderen tussendoor zelf ook controleren
en behandelen als het nodig is? Dan graag ook even doorgeven op school. Hopelijk zijn we de luizen dan
snel weer kwijt. Dank voor de controle!

Volgende nieuwsbrief op vrijdag 10 november

De studiedag van juf Sandra van vandaag is niet door gegaan. Volgende week komt de nieuwsbrief wel op
vrijdag uit.

Kom in de kring – Dorcas voedselactie
T/m morgen kunnen er boodschappen voor de DORCASactie worden ingeleverd in de hal van het MFA.
Er kan nog best wat bij!
De kinderen hebben er een flyer over mee gekregen.
Wie weet lukt het om de voorraad nog aan te vullen.

Maandag 13 november Studiedag

Maandag 13 november zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Dinsdag 14 november peuters en kleuters vrij

Dinsdag 14 november zijn de peuters en kleuters ook vrij. Er is dan een FIERS-studiedag voor de
leerkrachten van de onderbouw.

Bijbelse geschiedenis
Week 45: 06/11 - 10/11
Leg uit!
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de gevangenis
legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de dromen van de
farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken?

Verjaardagen

Zaterdag 4 november is Taylor uit groep 3 jarig. Zij wordt zes jaar.
Maandag 6 november is Damian uit groep 6 jarig. Hij wordt tien jaar.
Vrijdag 10 november is Zoë uit groep 3 jarig. Zij wordt zes jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
November
Woensdag 1
Donderdag 2
Donderdag 2
Vrijdag 3
Dinsdag 7
Maandag 13
Dinsdag 14
Dinsdag 14
Woensdag 15
Donderdag 16
Donderdag 16
Donderdag 16
Vrijdag 17
Dinsdag 21
Donderdag 23
Vrijdag 24
Maandag 27
Maandag 27
Dinsdag 28
Donderdag 30

Maandopening Marijke
Fietsenkeuring
Ledenraad Fiers
Maandopening Marijke
Oudercommissie Hummelhoes
Studiedag team, alle kinderen vrij
Peuters en kleuters vrij
Groep 5/6 naar de bieb
Vogelshow, geen gym
Hercontrole luizen
Vogelshow, geen gym
Groep 5/6 Hunebedmuseum
Vogelshow, geen gym
Kinderraad
Activiteitencommissie
Nieuwsbrief WA-at-NEWS komt uit
Opening Adventsproject
Schoolkring
Vergadering GMR
Portfoliogesprekken op verzoek

December
Dinsdag 5
Woensdag 20
Vrijdag 22
Maandag 25 t/m vrijdag 5 jan.

Sinterklaasfeest, alle kinderen om 12.00 uur vrij
’s Avonds kerstviering
Iedereen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Groep 1 en 2
De herfstvakantie is voorbij en we zijn al druk bezig met het thema de kinderboerderij.
Deze week leren we welke dieren er op de kinderboerderij wonen en hoe het jong van het dier heet.
Ook hebben we een nieuwe letter geleerd. De letter d van dieren. De kinderen mogen spulletjes waar de
letter d in voorkomt meenemen voor op de lettertafel.
Volgende week gaan we een lampion maken en we zijn de liedjes van Sint-Maarten al aan het oefenen.

Groep 3 en 4
In groep 3 en 4 zijn we in de laatste week van het eerste blok van rekenen bezig. Dit betekend dat we een
toets maken en daarna gaan we herhalen wat we geleerd hebben en de dingen die we nog moeilijk vinden
gaan we nog een keer oefenen.
De kinderen van groep 3 hebben een leuk verhaal gehoord over een wensdoos. Dit is het verhaal wat hoort
bij het begin van kern 3. In deze kern leren we weer nieuwe woorden zoals: doos, poes, koek, ijs en zeep.
Ook oefenen we veel in het lezen van korte zinnetjes.
In groep 4 hebben we een nieuwe categorie geleerd namelijk de eer,oor,eurcategorie. Door middel van
filmpjes en verschillende opdrachten in ons spellingboek leren we wanneer we deze woorden kunnen
gebruiken.
Met topondernemers zijn we begonnen met het thema Kinderboerderij. Wie nog spulletjes heeft voor de
thematafel mag ze natuurlijk meenemen naar school.

Groep 5 en 6
Dinsdagmiddag hebben we leuk het Halloweenfeest gevierd. Jelmer, Thijs, Kay en Yvonne, bedankt voor
het organiseren ervan. Het was top! Foto’s staan op facebook.
Op dinsdag 14 november brengen we een bezoek aan de bibliotheek in Coevorden. Wie van de ouders wil
rijden? We vertrekken om 10.15 uur en zijn om 11.45 uur terug. Aanmelden kan bij juf Marijke.
Donderdag 16 november gaan we met de klas naar het Hunebedcentrum. We vertrekken ’s morgens met de
bus om 8.00 uur en zijn rond half 2 terug.
We zijn nog op zoek naar tijdschriften over de boerderij. We willen er graag werkstukken van maken.
De kinderen hebben de eerste toets van rekenen gemaakt. We starten vandaag met blok 2. In groep 5
gaan we verder met de tafels automatiseren, meten en getallen structureren. In groep 6 gaan we rekenen
met tijd, breuken oefenen en vermenigvuldigen met grote getallen.
De gymnastieklessen zijn tot de kerstvakantie op maandag en vrijdag. De lessen worden gegeven door
meester Niek.

Groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 hebben de inlogcodes van type-world gekregen in de mail. Graag even uitproberen
of het inloggen lukt. Het is de bedoeling dat de kinderen 3 keer per week 30 minuten oefenen. Op vrijdag
oefenen we op school. Het is verstandig om vaste afspraken te maken op welke dag er geoefend gaat
worden. Als het vrijdag is moet er een eiland klaar zijn. Dus het eerste eiland moet 10 november klaar
zijn. Typen gaat niet vanzelf en is niet altijd leuk. Probeer je kind daarvan bewust te maken en te
stimuleren om bij te blijven.
Het huiswerk voor topo is meegegeven en de woorden voor taal. De toets voor taal is dinsdag 21 november.
Ook is het huiswerkblad voor werkwoordspelling meegegeven.
We beginnen met de huisbezoeken aan de kinderen van groep 7. Daarvoor maken we een afspraak.

Nieuws van de bieb:
Samen Mediawijs!
De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol fantastische mogelijkheden, maar helaas ook met risico’s. Tijdens
de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november) staat het thema ’Generatie Media: samen mediawijs’ centraal. Leerkrachten, ouders en
kinderen worden opgeroepen om zowel thuis als op school samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Doet je kind op school mee aan MediaMasters? Via dit interactief spel voor de groepen 7 en 8, maken leerlingen spelenderwijs kennis met de
kansen en gevaren van media en moeten de leerlingen ook thuis op mediamissie.
Op www.mediawijsheid.nl/ouders krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je kind(eren) aan de slag te gaan.
Ook bibliotheken organiseren vaak activiteiten in de Week van de Mediawijsheid. Meer informatie over deze activiteiten op
www.bibliothekendrenthe.nl.
t/m 24 2017.
Boekentips om samen aan de slag te gaan met media:

Hoe biedt je thuis leesplezier?
Nieuw op www.debibliotheekopschool.nl is de informatie voor ouders hoe je thuis het leesplezier kunt stimuleren. Vol tips voor leuke boeken,
voorlezen, websites en landelijke leescampagnes.
Boekentip onderbouw:
Abby Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met haar broer en zus. Daarom heeft ze fantasievriendjes. Als haar zus
vertelt dat de griezelige mevrouw Kakenkraker Sammie wil opeten, slaat Sammies fantasie helemaal op
hol.
Een van de zes delen uit de nieuwe serie 'Tijgerlezen', boeken voor beginnende lezers waarbij geen
rekening is gehouden met technische leesniveaus maar leesplezier vooropstaat.

Nieuwsbrief 9 verschijnt vrijdag 10 november.

