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AGENDA
Datum
16 november

21 november
22 november
22 november
27 november

Activiteit
Groep 7-8 naar het Wolfsbos
Techniekmiddag
Bezoek Techniektour Harwig
groep 5/6
BIEB activiteiten voor de groepen 1
t/m 4 ( op school)
Koen bij groep 1-2-3 in de klas
(zoon meester Gert). Snuffelstage.
Groep 1-2-3 op bezoek bij
Sinterklaas in Hoogeveen.
Fietsenkeuring
Vrijdag 9 november
hebben de keurmeesters
Henk en Albert alle
fietsen gekeurd. Door hier
en daar een lampje te
verwisselen of een kleine
reparatie uit te voeren
konden alle fietsen
worden goedgekeurd.
Keurmeesters
hartelijk
dank voor jullie hulp!

Bijlagen:
Hoe zorg je dat je kind veilig met media omgaat?
week van de mediawijsheid
Dorpshuis de Heugte:
nieuws-van-dorpshuis-de-heugte
Groep 1, 2 en 3.
Sint-Maarten is weer achter de rug. De lampionnen zijn
goed gelukt en de liedjes zijn geoefend. Uiteraard zijn we
nog even langs de ‘buren’ gegaan.

En we worden alweer aardig warm
gemaakt voor het volgende feest.
Vanaf maandag kijken we het
Sinterklaasjournaal. Spannend weer.
Op 27 november gaan we weer op
bezoek bij Sinterklaas. Daarvoor
zoeken we nog begeleiding/vervoer.
Aanmelden kan bij juf Miranda. We
zoeken 6 auto’s waar 3 kinderen in
vervoerd kunnen worden. We
worden om 12.30 uur daar verwacht. We willen dus rond
12.00 uiterlijk gaan rijden.
Als het goed is zijn voor 14.00 uur weer terug bij school.
Mocht dit niet zo zijn, dan laten we dat via de groepsapp
weten.
Op 22 november krijgen we les in het bedienen van een
Beebot. Dit wordt gedaan vanuit de bibliotheek.
Die dag hebben we ook Koen bij ons in de klas. Hij is de
zoon van meester Gert en heeft als opdracht een dag
mee te lopen bij het werk van zijn
ouders. Koen wil dit graag doen in
groep 1-2-3.
Groep 4 en 5.
Afgelopen weekend was het weer
zo ver. Sint-Maarten! De kinderen
mochten
zelf
kiezen
welke
lampion ze gingen maken en
zijn daarmee hard aan het
werk gegaan! Wat zijn ze
mooi geworden! ’s Avonds
waren ze te bezichtigen
tijdens de lampionnenshow.
Ook willen we alle moeders
bedanken die zo goed hebben
geholpen!
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We zijn allerlei dingen aan het ontdekken over de herfst.
Daar had natuurlijk een boswandeling bij. De kinderen zijn
op zoek gegaan naar bladeren die ze verder gaan
bestuderen. Op dit moment zijn we een herbarium aan het
maken.

Techniek op het programma
Komende weken gaan de verschillende groepen op stap
naar de Wolfsbos en Harwig. Bij Harwig gaat groep 5,6
ontdekken welke technische processen er zijn binnen de
verschillende bedrijven. Groep 7,8 gaat werken aan de
wetenschap in het scheikundelokaal van het Wolfsbos.
5-12
De leerlingen hebben allemaal een lijstje meegekregen
waarop zij hun wensen kunnen zetten voor 5-12. Ook
hebben ze een envelop met €7,50 ontvangen. Graag de
bonnetjes en het eventuele geld in de envelop
retourneren.

Beebots
Sinds kort hebben we op school Beebots. Daarmee leren
de kinderen op een speelse manier programmeren. Dit
kunnen we natuurlijk mooi combineren met Engels en
daarmee hebben we deze week een beginnetje gemaakt.

Whatshappy
In het kader van ons project Mediawijsheid zijn we bezig
geweest met verantwoord whatsappen. We hebben
posters gemaakt met regels waar je whatshappy van
wordt!!

Sinterklaas
We zijn weer begonnen met het kijken naar het
Sinterklaasjournaal.
Gisteren heeft groep 5 een brief voor de lootjes en geld
meekregen. Deze moeten de kinderen morgen weer
meenemen want dan gaat groep 5 lootjes trekken.

Groep 6,7,8
Engels met de Beebots
De lessen Engels worden dit schooljaar op allerlei vormen
aangeboden. Afgelopen week moesten de leerlingen de
Beebots programmeren zodat de Beebot een parcours
van Engelse woorden aflegde.
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Kinderopvang
Agenda:
29 okt t/m 23 nov: Puk thema reuzen en kabouters
19 nov t/m 5 dec thema Sinterklaas
5 dec sinterklaasviering
10 dec t/m 21 dec thema Kerst
24 december kerstvakantie.

Een paar huishoudelijke mededelingen/ vragen:
*Willen jullie de kinderen gymschoentjes of slofjes met
rubberzool of antislip mee geven? Dan kunnen wij bij
slecht weer ook eens in de gymzaal spelen.
*Wij hebben van een aantal kinderen nog geen leuke foto
voor aan onze Wall of fame. Denken jullie daar nog aan,
de kinderen vinden het super zichzelf te zien in de trein of
in de ballon!

Peutergroep
Wij werken nu met het thema reuzen en kabouters. Dit
gaat over groot en klein, maar past natuurlijk door de
kabouters prima bij herfst. Wij hebben dan ook samen met
de peuters een paddenstoel lampion gemaakt. Op
woensdagavond tijdens de show heeft iedereen die
kunnen bewonderen.
We lezen over kabouter Bim en het verhaal van beertje
Olivier hebben. We lezen met behulp van ons vertelkastje.
Op dit moment hebben wij een jong groepje en ook de
nieuwe kinderen hebben nu lekker hun draai gevonden.
Het knutselen bijvoorbeeld staat nu op een wat lager pitje
omdat wij meer bezig zijn met de structuur en het leren
kennen en omgaan met elkaar. We zien mooie momenten
tussen de kinderen en wat doet iedereen al goed mee!
BSO
De kinderen van de BSO zijn naar het pad van Theodoor
geweest in Orvelte. Heerlijk weer en lekker de bosgeur
kunnen opsnuiven.
Van harte welkom
Wij hebben weer 2 nieuwe kinderen op de opvang. Niels
en Anouk, wij wensen jullie een fijne tijd bij ons.

IKC Meester Siebering
Haarweg 27
7938 PS Nieuw Balinge
Tel:
0528 321355
E-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/meestersiebering IKC Meester Siebering is onderdeel van:

