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AGENDA
Datum

2 november
5-9 nov
5 november
7 november
14 november
21 november

Activiteit
Gezamenlijk lampionnen maken,
peuters en groep 1-2.
Groep 3 t/m 8
Oudergesprekken
Groep 7/8 les over sociale media
Lampionnenshow (17.30-18.15 uur)
Oud papier
Bezoek Techniektour Harwig
groep 5/6

Oud papier 14 november

Vissia
Booy
Kalk
Lenten

795130
267747
795203
06-33496074

Leerplein
Woensdag 17 oktober heeft Duco
Cremers van onderwijs adviesbureau
High 5 bij ons het leerplein
geobserveerd. Als team zijn we
namelijk erg nieuwsgierig hoe iemand van buitenaf naar
onze werkwijze op het leerplein kijkt. Wat doen we goed
en wat kan beter?
’s Middags hebben we de observatie met Duco Cremers
doorgesproken. Duco was zeer verrast over hoe ver wij en
vooral de kinderen in zes weken waren gekomen en hoe
goed er gewerkt wordt op de verschillende plekken. Hij
vindt dat de kinderen goed zelfstandig en geconcentreerd
aan het werk zijn en goed weten wat de afspraken zijn.
In de komende weken gaan wij als team werken aan een
goede invulling van activiteiten in het
samenwerkingslokaal en natuurlijk verder met het
verbeteren van het leerplein.

Fietscontrole
Vrijdag 9 nov vanaf 12:30 uur
vindt weer de jaarlijkse
fietscontrole
plaats. In de bijlage vindt u een
overzicht op welke onderdelen de
fietsen worden gecontroleerd.
Groep 1-2-3
We worden op het ogenblik bijna dagelijks voorgelezen
door iemand uit groep 3. Ze studeren eerst stevig op de
tekst, die ze willen voorlezen.
En de kinderen van groep 1 en 2 vinden het erg leuk. Ze
zitten allemaal geïnteresseerd te luisteren.
Nu, na de herfstvakantie, werkt groep 3 na de kleine
pauze op het leerplein. Zo worden ze alweer een beetje
verder voorbereid op de overgang na de kerstvakantie.
Toppers!
In de vakantie is Benthe alweer een grote zus geworden.
Haar babyzusje Saar is geboren. We hebben met de klas
een welkomstkaart gemaakt.
En Lynn is in de vakantie 4 geworden, dus ze is nu elke
dag bij ons in de klas. Gezellig!
Op vrijdag 2 november gaan de peuters en kleuters weer
samen lampionnen maken. Dit doen zij om 9.00 uur. De
ouders die zich hiervoor hebben opgegeven, hebben
inmiddels een mailtje gehad.
Groep 3 gaat met de groepen 4 t/m 8 lampionnen maken.
Dit is op vrijdag- en dinsdagmiddag.
En dan kunnen alle lampionnen bewonderd worden op
woensdag 7 november, tijdens de lampionnenshow.
Graag alle stokjes uiterlijk 6 november op school, voorzien
van naam.
Op vrijdag 9 november gaan we nog even bij de peuters
en zij bij ons oefenen. Dan zijn we goed voorbereid!
Engels in de klas. We zijn al lekker op weg. We zijn bezig
met de dagen van de week, tellen t/m 10 en de kleuren.
Juf heeft nu een hesje, met daarop de Engelse vlag. Die
trekt ze regelmatig zomaar even aan een paar minuten.
Dan wordt er in het Engels gepraat. De kinderen verstaan
er al heel veel van. Sommigen proberen ook al in het
Engels te antwoorden.
De komende 3 donderdagmiddagen heeft juf Mirjan groep
1-2-3.
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Groep 4-5
Buitenplaats
Voor de vakantie is groep 5, samen met groep 6, naar de
Buitenplaats in Eelde geweest. Daar hebben we allemaal
mooie beelden bekeken in de beeldentuin en daar vragen
over maken. Het was een heerlijke, leuke en leerzame
ochtend.

Kinderboekenweek/ Boekenmarkt
Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek
feestelijk afgesloten. We hebben onder andere gezongen
en gedanst. ’s Middags was er een boekenmarkt en er zijn
heel veel boeken verkocht, maar ook gekocht! Echte
handelaren zijn het. Er werd zelfs reclame gemaakt!

Groep 6,7,8
Project mediawijsheid
Komende weken zijn we bezig met het project
Mediawijsheid. Tijdens dit project leren de leerlingen om
te gaan met verschillende soorten van media. Op
maandag 5 november ontvangen we mevrouw Wolthers,
zij leert ons van alles over het gebruik van sociale media.

Lampionnenshow
Aanstaande vrijdagmiddag gaan we beginnen met het
maken van de lampionnen. Op woensdag 7 november
Is de lampionnenshow en kunnen de mooie lampionnen
bewonderd worden.
Graag alle stokjes uiterlijk 6 november op school, voorzien
van naam.

Verder gaan we de leerlingen werken met Bomberbot. Dit
is een programma waar de leerlingen leren
programmeren.
Engels in de klas
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met diersoorten
tijdens de Engelse les. Door de oefeningen worden de
leerlingen geactiveerd om Engels te spreken. We hebben
de dieren in categorieën verdeeld; Animals from the farm,
zoo and the ocean.
Met juf Tanja hebben ze in het Engels de herfstvakantie
besproken. Erg leuk allemaal om te doen.
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