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Agenda
November:
16 november
17 november
20 november

RSG clinic groep 8
Voorstelling groep ½
Screening groep 7 door
assistente jeugdarts
Schrijversbezoek groep 7/8
Dansles groep 5/6
Juf Ineke afwezig i.v.m.
scholing, creatieve carrousel

21 november
24 november
30 november

December:
5 december
7 december
12 december
12 december
16 december
21 december
25 dec. t/m 5 januari

Sinterklaasviering,
continurooster
Creatieve carrousel
Luizencontrole
Klankbordgroep/MR-vergadering
Klusochtend
Kerstviering
Kerstvakantie

Bijbelverhalen
Week
47:
20 t/m 24
november
2017
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De
zilveren
beker,
Genesis
44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Week 48: 27 november t/m 1 december 2017
De
vrede
komt,
Jesaja
2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11
‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze
periode. Jesaja zet de toon: Hij vertelt dingen die
hoop geven, die licht brengen in een donkere
nacht.
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 47: De wc
Week 48: Klas: zelfstandig werken / spelen
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen tijdens het zelfstandig werken en
als we naar de wc gaan.

In de tweede en derde adventsweek lezen we uit
Lucas. Er komt een engel bij Zacharias en bij
Maria, met geweldig nieuws: God maakt een
nieuw begin. In Bethlehem wordt Jezus geboren,
de zoon van God. Wijzen uit het oosten komen
om hem geschenken te brengen. Zij hebben een
ster zien opgaan als teken in de nacht.
Oud papier
Op zaterdag 25 november is onze school weer
aan de beurt om oud papier te lopen. De
volgende ouders staan op het rooster: Erik
Kuiper, Albert van der Spoel en Wil Hoitzing.
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Klusochtend
Op zaterdag 16 december hebben wij een
klusochtend gepland. Zo vlak voor de kerstviering
willen we het plein weer even bladvrij en schoon
maken. We starten om 9.00 uur en zijn om 12.00
uur weer klaar. We kunnen natuurlijk alle hulp
gebruiken. Houdt u deze datum vast vrij?
Herinnering ouderbijdrage
In oktober heeft u de brief gekregen over het
betalen van de ouderbijdrage. We hebben
inmiddels al aardig wat bijdragen mogen
ontvangen. Als u nog niet heeft betaald, zou u dit
dan voor 25 november willen doen? Met
Sinterklaas en kerst in het vooruitzicht kunnen we
uw bijdrage goed gebruiken om er mooie feesten
van te maken voor de kinderen.
Brief over de onderwijsacties
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij een
brief van ons bestuur mee over de
onderwijsacties.

Voorbereidingen voor kerst
Het duurt nog even en binnenkort krijgt u hier
meer informatie over, maar we willen u vragen
om alvast materialen te verzamelen voor Kerst.
In december willen we graag weer met alle
kinderen kerstbakjes maken. Voor het maken van
een kerstbakje moeten de kinderen zelf
materialen meenemen zoals een bakje, oase,
takjes, een kaars, versiering en alle spullen die
uw kind leuk vindt om te gebruiken. Daarnaast
zoeken we ook glazen potjes. Deze mag u vanaf
nu inleveren bij de leerkracht.

Levey en Desley naar een andere school in de
Valthermond. Daar was alles al klaar en mochten
we naar binnen. Er waren al veel kinderen. Het
was een mooie voorstelling met veel muziek en
soms best wel spannend. Na afloop hebben de
moeders ons weer naar school gebracht. Fijn dat
de moeders met ons mee wilde en dank jullie wel.

Nieuws van de GMR
Kort verslag GMR vergadering 17 oktober 2017
De GMR heeft voor deze vergadering DirecteurBestuurder a.i., Jacqueline Mulder uitgenodigd
voor een toelichting op de stand zaken ten
aanzien van de fusie. De fusie is bijna rond, het
wachten is nog op antwoord van de Overheid,
deze wordt één dezer dagen verwacht.
Een delegatie van beide GMR’en heeft kennis
gemaakt en ze hebben met elkaar gesproken
over de samenstelling van de GMR na de fusie.
Dit is met onze GMR besproken tijdens de
vergadering jl. en de GMR heeft haar
gezamenlijke standpunt daarover bepaald.
Verder is het beleidsstuk “Veiligheid” aan de orde
geweest:
hierin staat aangegeven hoe de scholen van
CONOD omgaan met sociale veiligheid. In dit
plan is ten behoeve van alle scholen beleid op het
terrein van agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten opgenomen.
De (P)GMR heeft haar instemming verleend.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

de

Nieuws uit groep 1 en 2
Afgelopen maandag middag zijn we met onze
groep naar een echte voorstelling geweest, van
een vuurtoren en een matroos. Eerst gingen we
met de auto’s van de moeders van Linn, Amber,

Van de week hebben we een rekenweek. We
leren de cijfers 4 en 14 en leren heel veel over
rekenbegrippen zoals: meer, minder en van groot
naar klein. Groep 2 heeft een dobbelsteen
gemaakt en kunnen samen een spel met een
dobbelsteen doen.
We maken een boom gebouwd van kapla met
een echte bouwtekening, die ons precies laat
zien hoe de boom gebouwd moet worden.
We werken met het digibord en met de tablets .
en kunnen al tellen tot 10 en tot 20 en nog veel
meer.
Nieuws uit groep 3 en 4
We hebben een winnaar!
In oktober hebben we als school meegedaan met
de kinderboekenweek. Voor de kinderen van 4- 8
jaar was er ook een kleurwedstrijd. Deze
wedstrijd was landelijk en werd georganiseerd
door de Christelijke Kinderboekenweek.

Milan Hingstman uit groep 3 heeft een prijs
gewonnen. Hij kreeg een cadeaubon van 15 euro
die hij bij de Evangelische Boekhandel in
Stadskanaal mag besteden.
Milan, van harte gefeliciteerd!

De kinderen hebben hun eerste werkboek
rekenen alweer uit. U hebt het thuis kunnen zien.
In groep 3 leren we optellen en aftrekken tot tien
en in groep 4 zijn we bezig met optellen en
aftrekken over het tiental heen. De kinderen
begrijpen nu pas goed waarom je in groep 3 de
tienvriendjes leerde.
Deze week wordt in groep 3 de herfstsignalering
afgenomen. Dit is een leestoets in het kader van
het dyslexieprotocol. We nemen vier keer per jaar
zo’n toets af. Mocht er iets bijzonders uitkomen,
dan hoort u dat van ons.
Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 1 december vindt het jaarlijkse
schooltrefbaltoernooi voor groep 5 en 6 plaats in
de Hunsowhal. Dit jaar vindt tot in tegenstelling
van voorgaande jaren het toernooi onder
schooltijd plaats van 9.00 uur tot 12.00 uur. We
hebben alle leerlingen verdeeld over twee teams
dus iedereen doet mee! Binnenkort krijgt uw
zoon/dochter meer informatie over het
trefbaltoernooi. We zoeken nog wel een ouder die
wil helpen om een team te begeleiden. U kunt
zich opgeven bij de leerkracht.

Nieuws uit groep 7 en 8
Vanaf vrijdag gaat groep 7/8 bezig met de
Mediamasters. We gaan met behulp van
spelletjes en opdrachten meer leren over het
onderwerp: samen mediawijs. Meer informatie
staat op www.mediamasters.nl

Vandaag gaat groep 8 naar het RSG voor een
clinic. Ze volgen vier lesuren. Hierdoor kunnen ze
ervaren hoe een dag op een middelbare school,
in dit geval het RSG, is.
Groep 8, veel plezier.

