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Vanuit de Leerlingenraad
Op 9 november heeft de Leerlingenraad weer vergaderd.
Tijdens deze vergadering is onder andere de

AGENDA

Donderdag 22 november
Studiedag
Alle leerlingen vrij

“Schoolbrengdag” geëvalueerd. De leerlingen vonden het een
geslaagde actie en zouden het leuk vinden om dit in het
voorjaar nog een keer te organiseren.
Ook is er gesproken over het gezellig maken van de aula. De
kinderen hebben ideeën aangedragen om de aula en het
podium te versieren: werken met thema’s, een nieuwe
openhaard maken en knutselwerkjes van kinderen ophangen.
We gaan hiermee aan de slag!

Gelhaard gezocht!
Om de aula gezelliger te maken zijn we op zoek naar een
zogenaamde “Gelhaard”.
Wellicht heeft u er één thuis staan die niet gebruikt wordt?
Graag!

Vrijdag 30 november
Rapport mee naar huis

Nieuws uit de GROEPEN
Groep 1/2a
Hoera! De Sint komt bijna aan in Nederland. We kunnen
werkelijk niet wachten tot het zover is!
Voor de pietenplaatjes die wij via de post hebben gekregen
hebben wij een mooi bakje gevouwen van 16 vierkantjes. Deze
staat klaar op de kast. We zijn ook heel nieuwsgierig of we er
misschien nog meer gaan krijgen.
Zingen doen we nu ook volop. In het voorleesboek staat een
aantal leuke “ouderwetse” sinterklaasliedjes die we nu volop aan
het oefenen zijn, zoals: “Wie komt er alle jaren”, “Sinterklaas
goedheiligman”, “Sinterklaas is jarig”, “Zie ginds komt de
stoomboot” en “Hij komt, hij komt”.
De gang is ook weer helemaal omgetoverd tot Sinterklaasspeelparadijs. De juffen hebben hun woensdagmiddag goed
besteed. De kinderen gaan er vast veel speelplezier hebben.
Ook in de klas kunnen de kinderen zich uitleven. De poppenkast
is omgetoverd tot een Sinterklaas-poppenkast en de kinderen
zijn er al druk mee in de weer.
Tot de volgende keer!
Groetjes van de juffen en kinderen van 1/2A

Groep 6a
De 15/11 gingen we met ecoline werken we moesten met wasco
een stilleven maken of een voc schip en daarna moesten we met
ecoline erdoor heen we hadden blauw groen rood en geel. Sint
lootje je mag maar 4 eur. donderdag 22/11 studiedag. we
hebben een nieuwe bord voor de juf ook een nieuwe computer op
het bureau . gym meester Dylan is de leukste meester we gaan
op donderdag, alleen vrijdag om de week. op 5 dec sinterklaas
op school.
Geschreven door Yenne en Silvano

Groep 3a
Wist u dat….?
- wij met de leesmethode Lijn 3 al bij thema 4 zijn?
- dit thema ‘op wielen’ over de hulpdiensten gaat? (brandweer,
politie en ambulance)
- wij al 26 letters geleerd hebben?
- deze 26 letters níet de 26 letters van het alfabet zijn, maar
verschillende korte klanken, lange klanken, tweetekenklanken en
medeklinkers zijn?
- wij de ochtend meestal starten met leuke leesvormen, zoals
rijtjesjoggen, mix en ruil met woordkaartjes, woorden maken op
onze wisbordjes enz.?
- wij deze week heerlijke rösti’s gemaakt hebben tijdens onze
kookbeurt?
- ook wij Pietenplaatjes gekregen hebben per post?
- wij heel veel zin hebben in de Sinterklaasperiode en dat wij de
komende tijd rondom dat thema gaan rekenen, lezen, knutselen
en schrijven?

Stukjes uit Groep 8a
Cito`s
We hebben een paar cito weken gehad, met een paar proef
cito`s. Uiteindelijk krijgen we van de proef cito`s onze
leerpunten, maar di telt niet voor ons definitief advies en ook niet
voor het rapport. Bij alle proef cito`s had je delen. De proef cito’s
waren de week voor de herfstvakantie. Vrijdag waren eindelijk
vrij en mocht je jou telefoon meenemen en in de middag
gebruiken. De gewone cito’s waren na de herfstvakantie. Bij de
gewone cito`s heb je elke dag 1 deel. Je hebt bij de gewone
cito`s in totaal 3 delen. We hebben nu van alle onderwerpen al
cito`s gedaan. Dit waren de cito`s die hard mee tellen voor je
advies en rapport.
Weektaak
Elke week krijgen extra werk dat we in een week af moeten
hebben, dat noemen we in de klas een weektaak. Sowieso
krijgen we elke week begrijpend lezen en spelling om zelfstandig
te maken. Bij spelling hebben sommige kinderen ook een
plusboek. Zoals de sterren die iedereen krijgt. Je hebt 1 ster, 2
ster en 3 ster. 3 ster is het moeilijkst en 1 ster het makkelijkst.
De meeste kinderen die 3 ster hebben die hebben vaak ook
plusboeken.

Klassendienst
Elke week zijn er 2 kinderen die de klas moeten schoonmaken en
opruimen na schooltijd. De juf heeft daar samen met ons een lijst
over gemaakt. Maar je moet ook het whiteboard uitvegen en de
nieuwe datum opschrijven plus het schema.
Nieuwe digiborden
Er zijn sinds kort nieuwe 4k Touch Pro Touchscreen borden
aangekomen op school. Die worden destijds geïnstalleerd. Maar
ze zijn aan het begin van de school begonnen met installeren.
Elke klas krijgt zo`n bord. Bijna alle klassen hebben zo’n bord al,
behalve bij de klassen aan het einde van de school. Die klassen
zijn: 3/4b, 5/6b, 7/8b en 8a. Die krijgen de nieuwe borden de
volgende ronde (echt oneerlijk

). De datum van de volgende

ronde is onbekend.
Geschreven door Rayhan en Max
Groep 8 is een spannend jaar want, dan krijg je je definitief
advies in februari. In april krijg je je eindtoets dus, maar
afwachten. En na je definitief advies kan je naar scholen gaan
kijken. Maar er zijn niet alleen spannende momenten in groep 8
maar ook gewoon leuke voor de meeste kinderen, bijv. kamp en
de musicals. Het word dus een heel leuk jaar in groep 8 ☺.
Geschreven door Trista en Bereniece
Spelling
We hadden vandaag spelling. Nou eigenlijk geen spelling, maar
grammatica. Ik ben best goed in spelling vergelijken met
grammatica. Ik vond het wel makkelijk.
Gym
We hadden vandaag 3 activiteiten bij gym. Duojager, iemand is
hem niemand is hem, en stoeien. En voor de rest was er niet
echt wat. Maar het was wel leuk☺
Taal
vandaag moesten we onze artikels voorlezen aan onze groepje.
Het was niet gemakkelijk. Ik had helaas de slechtste score .
Maar dat geeft niet. Denk ik. Nou ik heb vandaag ook heel veel
lol gehad☺. Dat was het wel eigenlijk.
Tekenen
Vandaag krijgen we een gastles. Ik weet niet precies waar het
over gaat duuus. Ja. Het enige wat de juffrouw zei was: “we gaan
onze eigen droomhotel maken. Of zoiets. Nou maar het wordt
denk ik wel iets leuks☺. Of misschien toch niet .

Estafette
Vandaag was eindelijk de laatste les van natuur. Ik ben zoo blij☺.
En het was nog ook makkelijk. Maar het lezen duurde helaas wel
lang.
Geschreven door Yassin

