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Agenda
Oktober:
12 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober
31 oktober
November:
2 november
6 november

Afsluiting kinderboekenweek
Dansles groep 5/6
Herfstvakantie
Studiedag team, alle kinderen
zijn vrij
Luizencontrole

Juf Ineke afwezig i.v.m. scholing
Extra fietsenkeuring voor groep
5 t/m 8
Dansles groep 5/6
Voorstelling groep ½
Screening groep 7 door
assistente jeugdarts
Schrijversbezoek groep 7/8
Dansles groep 5/6
Juf Ineke afwezig i.v.m. scholing

10 november
17 november
20 november
21 november
24 november
30 november

Bijbelverhalen
Van de zomer tot de herfstvakantie lazen we
verhalen over Jakob. In deze weken gaat het
verhaal verder met de zoons van Jakob. Jozef is
een ‘meesterdromer’, maar wordt door zijn broers
in een put gegooid en als slaaf verkocht naar
Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen zijn
eigen broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk
ziet ook zijn oude vader hem weer terug.

PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 42: Kleuterplein
Week 44: Herhalingsweek
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen op het schoolplein.

Week 42: 16 t/m 27 oktober 2017
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren,
Genesis 35:16-29
Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis
37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6
Landelijke onderwijsstaking
Vorige week donderdag, op de dag van de
leerkracht, was onze school dicht, net als zoveel
basisscholen in Nederland. Basisschoolleraren
staakten voor meer tijd en aandacht voor onze
leerlingen, uw kinderen, in de klas. En voor het
aantrekkelijker maken van het beroep leerkracht
door het verhogen van de salarissen en deze
gelijk te trekken met die van collega’s in het
voortgezet onderwijs. Er is al geld beschikbaar
gesteld, maar we zijn er nog niet. We willen alle
ouders bedanken voor de steun en flexibiliteit op
deze stakingsdag.
Koffie-inloop 31 oktober
Op 31 oktober staat er een koffie-inloopmoment
gepland. Deze gaat niet door i.v.m. afwezigheid
door directie-overleg van Miranda.
We willen u graag uitnodigen op maandag 6
november. De koffie staat dan voor u klaar vanaf
8.25 uur!
Nieuws van de MR
Afgelopen
dinsdag
is
er
weer
een
klankbordgroep/MR-vergadering geweest. We
hebben het schooljaarplan en de schoolgids
besproken. Binnenkort staat de nieuwe
schoolgids op de website. De teldatum gegevens
zijn aan de orde geweest. Op 1 oktober 2017
telde onze school 60 leerlingen.

Nieuwe methodes
In het onderwijs vinden regelmatig veranderingen
plaats en dit zorgt ervoor dat wij ook regelmatig
onze lesmethodes aanpassen. Dit schooljaar
werken wij met twee nieuwe methodes: Taal
Actief en de nieuwe Kleuterplein.
Kleuterplein
Op onze school werken we al langer met de
methode Kleuterplein voor groep 1 en 2. Nu
hebben we de nieuwste versie aangeschaft.
Kleuterplein is een complete methode voor groep
1 en 2 die werkt vanuit 16 verschillende thema’s.
Binnen de thema’s is veel ruimte voor de eigen
invulling van de leerkracht en ook blijft er
gedurende het schooljaar genoeg tijd over om
eigen thema’s in te voegen. Een groot voordeel
van de nieuwe Kleuterplein is, dat er een aantal
extra’s zijn toegevoegd. In elk thema wordt
bijvoorbeeld een les Engels aangeboden en ook
burgerschap komt in twee lessen per thema aan
de orde.
Taal actief
De methode Taal actief is onze nieuwe
taalmethode. Taal actief biedt de leerstof op drie
niveaus aan. Hierdoor kan de leerstof goed
passend gemaakt worden voor de kinderen.
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom
ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met
‘instapkaartjes’. Het doel van de les is op deze
manier voor de kinderen gelijk duidelijk. ‘Dit ga je
leren” en “Dit moet je weten”. Elke les wordt
afgesloten met een uitstapkaartje. Dit is een
belangrijk evaluatiemoment. De kinderen kijken
terug op het doel van de les. Wat ging goed en
waar liggen nog leerpunten?
Vorig schooljaar zijn we gestart met de methode
Argus Clou voor geschiedenis. Dit schooljaar
hebben we de keuze gemaakt om in groep 5/6 de
stof van groep 6 te behandelen en in groep 7/8
de stof van groep 8. Volgend jaar draaien we dit
om. Zo is er tijdens de les meer tijd om samen
aandacht aan de onderwerpen van de lessen te
besteden.
Vorig jaar zijn we ook gestart met de methode
Reken zeker voor rekenen. Inmiddels hebben we
hierin ook onze draai gevonden en werken
volgens een nieuwe aanpak. De kinderen maken

vooraf een toetsblad, waarop alle onderdelen van
de bloktoets aan bod komen. De leerkracht en de
leerlingen kunnen zo zien welke onderdelen
lastig zijn en welke minder aandacht nodig
hebben. Hierdoor kan er onderwijs op maat
gegeven worden. Kinderen die onderdelen
moeilijk vinden kunnen verlengde instructie
krijgen en kinderen die onderdelen al helemaal
goed doen, kunnen hiervan minder maken en met
ander rekenwerk aan de slag gaan.
Nieuws uit groep 1 en 2
Paddenstoelen in het gras
Lekker stampen in een plas,
Voor het laatst met zonder jas,
’t is herfst, ’t is herfst.
Zingen doen we graag en veel in groep 1 en 2,
soms gebruiken we daarbij het digibord en leren
we over maat, ritme, hard en zacht, vlug en
langzaam.
Op dit moment zijn dat natuurlijk voornamelijk
liedjes over de herfst, zoals het liedje hier boven.
We hebben een prachtige herfsttafel in de klas,
met
daarop
paddenstoelen,
eikels,
herfstbladeren, pompoenen, egeltjes en een
muis. Voor het raam hangt een groot spinnenweb
met een spin! Ook tijdens de werklessen, de taal
en reken activiteiten staat het thema
herfst/paddenstoelen centraal. Van echte klei
hebben we zelf een paddenstoel gemaakt!

Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen week zijn we veel bezig geweest
met het thema van de kinderboekenweek:
‘Bibbers in je buik. Je hoeft niet bang te zijn’. Je
merkt, dat dat een thema is dat de kinderen
aanspreekt. Eerst hebben ze het alleen over
monsters en enge dieren, maar in de loop van de
week gingen de gesprekken dieper. Het is fijn om
te merken, dat de kinderen zich zo veilig voelen

in de groep, dat ze over hun angsten durven
spreken. Het zijn niet altijd grote dingen, waar wat
voor ons klein lijkt, kan voor een kind heel groot
zijn. Daarom hebben we in de klas ook een
brievenbus geplaatst. Ieder kind mag daar naar
behoefte post in doen en er wordt goed gebruik
van gemaakt. Soms is de post voor de hele klas
bedoeld en soms alleen voor de juf.

Donderdag 19 oktober heeft groep 5 en 6 een
toets van aardrijkskunde.

Nieuws uit groep 7 en 8

De afgelopen tijd is er weer hard gewerkt in groep
7/8. We oefenen veel met spelling. Groep 7 is
vooral bezig geweest met de tegenwoordige tijd
en sinds 1,5 week oefenen ze ook met de
verleden tijd. Het trucje van 't ex kofschip is hierbij
erg handig. Groep 8 is vooral bezig met het
voltooid deelwoord en met het bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord. Ook hierbij is het trucje met
van 't ex kofschip erg handig. Schooltv:
Clipphanger heeft hier een informatief filmpje
over: https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-ist-kofschip/

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 6 oktober vond de eerste dansles voor
groep 5/6 plaats. Deze keer leren de kinderen de
chachacha. Sommige kinderen zijn heel
enthousiast en sommige (nog) niet helemaal.
Maar dat worden ze vast wel als de wedstrijd
eenmaal begint. Heel veel succes en plezier!
Op maandag 9 oktober vond de fietsenkeuring
plaats in de groepen 5 t/m 8. Er waren fietsen bij
die helemaal goed zijn gekeurd, harstikke mooi!
Maar er waren ook een aantal fietsen waarbij
alles nog niet in orde was. U heeft de
mogelijkheid om de onderdelen die niet in orde
zijn, zie hiervoor ook het betreffende kaartje die
uw zoon/dochter mee heeft, te laten repareren en
de fiets opnieuw te laten keuren op
maandagmiddag 6 november om 13.30 uur.

Ook op het gebied van taal zitten we niet stil.
Groep 7 heeft van de week kennis gemaakt met
het 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud of meervoud
en groep 8 heeft van de week kennis gemaakt
met
bijwoorden.
Uiteraard zijn we ook druk bezig met rekenen,
begrijpend
lezen,
natuur
en
techniek,
geschiedenis, programmeren etc. Gelukkig
maken we tussen het harde werken door af en
toe tijd vrij voor de nodige ontspanning. Zo zingen
we vaak een liedje en doen we regelmatig even
een dansje. Op de foto dansen we op Despacito
een dans van het spel 'just dance'. Erg fijn om
tussendoor even met elkaar te bewegen en te
lachen.

Voorleeswedstrijd 2017-2018…
Femke, Marlynn en Lianne zijn de top 3 van de
voorleeswedstrijd 2017-2018 op CBS De
Wegwijzer in 2e Exloërmond. Femke is 11 jaar en
las uit: ‘Dagboek van een muts. Drama voor de
camera’, van Rachel Renee Russel. Marlynn is
12 jaar en las uit: ‘Dagboek van een muts, zoek
het lekker uit’, ook van Rachel Renee Russel.
Lianne is 10 jaar en las uit: ‘De heksen’, van
Roald Dahl. Femke is 3e geworden, Marlynn 2e
en Lianne 1e tijdens de voorrondes op school.
Die zijn beoordeeld door leerlingen en door een
échte jury. Dit betekent dat Lianne in Borger naar
de gemeentelijke voorleeswedstrijd mag.
Groetjes, Lianne, Marlynn en Femke.

