Springnieuws
Obs de Springplank

Omdat de voorbereidingen van de eerste
activiteiten al gestart zijn, willen we u vragen
om het totaalbedrag vóór 1 november over
te maken.

Agenda
16
18
18
22

oktober informatieavond groep 5
oktober informatieavond groep 4
oktober informatieavond groep 7
t/m 26 oktober hefstvakantie

U kunt dit bedrag overmaken naar de
Rabobank:
IBAN: NL31 RABO 0122 0523 66
t.n.v.: O.B.S. de Springplank
Onder vermelding van: obd + de volledige
naam van uw kind(eren) + groep(en).

Aanwezigheid
Directie
Ma

Di

Wo

Do

Poststraat 1
9628 AA Siddeburen
0598-431212
mailbox@obs-de-springplank.nl
http://www.obs-de-springplank.nl/
http://obsdespringplank.blogspot.com

Vrij

In het geval u prijs stelt op een
betalingsregeling of als u vragen hebt, kunt u
contact opnemen met de ouderraad
penningmeester: ingidmeijer1982@gmail.com

Verjaardagen komende weken
Zo 21 oktober
Meindert Bouwman - groep 2
Carlijn Schipper - groep 5
Leanne Zuidhof - groep 5

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage
en zullen er voor de kinderen een geslaagd
jaar met leuke activiteiten van maken.

Wo 24 oktober
Aiden Van Huis - groep 5

Met vriendelijke groet, de ouderraad

Vr 26 oktober
Quinten Blaauw - groep 4

Bibliotheek ouders!

Zo 28 oktober
Sanne van der Broek - groep 7

Bibliotheek ouders gezocht!

Zo 30 oktober
Daley Westerkamp – groep 2

Voor onze schoolbibliotheek zijn we op zoek
naar ouders die willen helpen bij het uitlenen
en inleveren van de boeken (scannen).

Zo 2 november
Jate Smit - groep 7

Het gaat dan om maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 9.00. We beseffen ons heel goed dat
jullie werken, dus als de bibliotheek 2 dagen
per week open is, zou dat al heel mooi zijn!
Bent u een echte lezer en wilt u graag onze
kinderen inspireren, geef dan aan welke
dag/dagen u beschikbaar bent.
In overleg zijn andere tijden ook mogelijk!
Groet juf Renate en juf Annemiek

Reminder ouderbijdrage
Een aantal weken geleden heeft u een brief
van de ouderraad ontvangen over de
vrijwillige ouderbijdrage. Met uw vrijwillige
bijdrage worden activiteiten betaald die niet
door de overheid worden vergoed.
Uw bijdrage voor dit schooljaar bedraagt
per kind € 30,-.
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Groep 1 en 2
Drie weken geleden zijn we begonnen met het
thema “boeken”. We hebben gestempeld,
geborduurd en geknutseld.
Vorige week woensdag zijn we gestart met de
Kinderboekenweek
“vriendschap”.
De
kinderen moesten een tekening maken van
zichzelf en zijn/haar vriendje. Daarna hebben
we nog een mooie lijst gemaakt, waar de
tekening ingeplakt is.
Nog één week en dan mogen we genieten van
een lekker weekje vakantie.

Gisteren zijn we naar de bibliotheek geweest.
De helft van de klas werd voorgelezen en de
andere helft van de klas ging leuke
taalspelletjes uitvoeren. Mama’s en papa die
meegeholpen
hebben
met
begeleiden,
ontzettend bedankt voor jullie hulp! We
hebben een superochtend gehad.

Groep 3
Woensdag 3 oktober is de kinderboekenweek
begonnen. Het thema van dit jaar is: Kom
erbij! Het staat in het thema van vriendschap.
Donderdag hebben de kinderen door de hele
school een speurtocht gedaan waarbij ze
moesten zoeken naar personen die bij elkaar
horen. Daarnaast hebben we met alle kinderen
een vriendschapketting door de school
gemaakt.
Vrijdag 5 oktober, wat een geluk: Dag van de
leraar.. De kinderen hebben iets lekkers
gekregen en de juffen natuurlijk ook ☺
Wist u dat we in de klas ook al bezig zijn met
+ en – sommen en dat dit steeds beter gaat?
Ook het lezen gaat vooruit, blijven jullie thuis
ook veel lezen/oefenen?

Voor de lampions waren wij op zoek naar
”jodekoek” doosjes. Dankzij een aantal
ouders, hebben wij nu voor elk kind een
doosje. Ontzettend bedankt voor het
verzamelen en het inleveren van de doosjes.
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We hebben de afgelopen periode heel veel
samengewerkt en samengelezen. Dat is
gezellig!

Groep 4
Wat gebeurt er toch altijd veel in twee weken
tijd.
• We hebben een lipdub opgenomen.
• We hebben een muziekles gekregen.
• We hebben een rekentoets gemaakt.
• We hebben een taaltoets gemaakt.
• Er zijn mooie werkjes gemaakt nav de
kinderboekenweek.
• Juf Nienke heeft een leuke les gegeven
over vogels, waarbij de kinderen
buiten allemaal opdrachten gingen
maken.
• We hebben heel veel geoefend met
sommen tot 10.
• Jasper was jarig.

Ook hebben we iets met bewegend leren
gedaan:
De kinderen kregen een plaatje met een
woord. We hebben het woord gehakt (springen
in 3 hoepels), geplakt en hierna gekeken bij
welk woord van kern 2 (buik, oog, neus, een of
teen) het past. Het woordje ren past bijv. bij
neus (i.v.m. de n).

Vandaag hebben we de kinderboekenweek
afgesloten op school. Alle ouders, opa’s/oma’s
enz. waren uitgenodigd om te komen kijken
naar de mooie werkjes van de kinderen en
natuurlijk…de lipdup!
Informatieavond
Afgelopen week hebben jullie de uitnodinging
ontvangen voor de informatieavond. Op deze
avond zullen we de lipdub ook nog laten zien.
BLOON
Binnenkort staat er weer een toets van spelling
(controledictee) op het programma. Blijven
jullie thuis ook oefenen met BLOON?

Op woensdag kwam Meester Sjors ons
muziekles geven! Dat was een feestje!
We hebben gezongen, gedanst en geluisterd
naar muziek!
Niet te vergeten onze Lip Dub! Wat zijn we
trots!!
Donderdagmiddag 18 oktober wil juf Sandra
graag met de kinderen koekjes bakken om ze
vervolgens vrijdag lekker op te eten. Hiervoor
hebben we een paar ouders nodig die ’s
middags de koekjes voor ons kunnen afbakken,
want op school beschikken we helaas niet over
een oven. Als u hierbij kunt helpen wilt u dit
dan doorgeven aan juf Annemiek of juf Sandra.
Er zal ook nog een parro app uitgaan. Alvast
bedankt!
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Groep 5

mooi thema; vriendschap. Ook hebben we een
lipdub opgenomen!! Erg gaaf om dit terug te
zien, wat geeft dit een trots gevoel!

We zijn weer druk bezig geweest ...Eerst
hadden we vorige week de Lipdub....na 7 keer
oefen stond het er heel mooi op.....echt de
moeite van het bekijken waard. Wat waren de
kinderen enthousiast….met volle overgave
werd er mee gezongen en gedanst. Hopelijk
vonden jullie het ook mooi. Ook zijn we met
de Kinderboekenweek gezellig bezig geweest.
De werkjes hangen bij ons in de klas.

Op vrijdag 5 oktober was het dag van de leraar
en alle kinderen hebben iets lekkers gekregen
van de ouderraad en de juffen. Op deze dag
hebben ze ook een spellingtoets op gekregen,
deze is op 19 oktober. Als het goed is, hebben
ze dit doorgegeven. Ze kunnen hiervoor weer
oefenen op bloon!

Groep 7
Hallo wij zijn Boy en Sam en wij mogen dit keer
het
springnieuws
schrijven.
De
Kinderboekenweek is van start gegaan en wij
hebben al verschillende dingen gedaan. Zoals
een speurtocht, Zweeds ren spel, leesclub en
op vrijdag 12 oktober 2018 om 14:00 de
kinderboekenruilmarkt en om 11:15 hebben
we de afsluiting van de kinderboeken week en
daar kon je de lipdub zien.
Met de opening van de Kinderboekenweek was
er een speurtocht door de hele school. Je zat in
groepjes er waren 15 groepjes en die
bestonden uit kinderen van 1 t/m 8 en in totaal
moest je ook 15 vriendjes bij elkaar zoeken en
één daar van was Mickey en Minnie Mouse.
Het Zweedse ren spel deden we samen met
groep 8 en ging als volgt: je had 24 tweetallen
en een groepje van 3. Je moest heen en weer
rennen en allemaal vragen beantwoorden over
boeken, schrijvers enz. Er was en een top drie,
als je als eerste eindigde kreeg je 6 + punten,
als tweede 4 + punten en als derde +2 plus
punten. Het thema was vriendschap.
We hebben een leesclub, donderdag 11
oktober zijn we er mee begonnen en dat is dat

Hopelijk is het jullie gelukt om te komen
kijken We hebben een lied geleerd met allerlei
bewegingen erbij. Van een echte
muziekmeester. Over een tijdje komt de
Voor groep 5 was het de
muziekmeester weer.
eerste keer dat ze mee gingen doen met de
boekenruil. Sommigen hadden hun

boekenkraampje mooi versierd.

Groep 6
Het is alweer bijna herfstvakantie! De weken
zijn omgevlogen, zowel voor de kinderen als
voor ons. De afgelopen weken hebben we
gewerkt aan de Kinderboekenweek met een
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we met groep 4 t/m 8 gaan we het hele jaar
lezen.
Dit was het springnieuws van groep 7.
Komende donderdag om 19.30 uur is de
informatieavond voor groep 7

Groep 8
Afgelopen
week
was
het
de
kinderboekenweek. Het thema was dit jaar
“vriendschap’. Hoewel de kinderboekenweek
woensdag officieel begon, hebben we op
school de opening gehad op donderdag. Dit
kwam doordat we de libdub op woensdag ging
opnemen. De hele school deed mee. In elke
klas en op de gang lagen papieren met daarop
een foto. De leerlingen moesten de foto’s
opzoeken en kijken wie er op de foto stond.
Ook moesten ze nadenken welke vriend of
vriendin erbij hoorde. Bijvoorbeeld op de foto
stond Bert….daar hoort bij Ernie. Verder stond
er bij elke foto een letter. Alle letters samen
vormden een zin.
Leuk om te zien hoe de samenwerking in de
groepen was. Vrijdag 12 oktober sluiten we de
kinderboekenweek
af
met
een
boekenruilbeurs.
Paniek om een pinda
Vorig jaar heeft groep 8 meegedaan aan een
project van het OZG. Er werden 2 boeken
geschreven ter ere van de opening van het
nieuwe ziekenhuis. De kinderen van groep 8
mochten meedenken over de inhoud van één
boek. Vorig jaar is de schrijfter bij ons op
school geweest en heeft het begin van een
verhaal voorgelezen. De kinderen mochten
daarna allerlei ideeën aandragen.
Donderdag was het zover… Namens het OZG
kwam Sylvia Zuur het boek overhandigen aan
de kinderen. Hun namen staan ook in het boek.
Een leuk herinnering voor later!
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Doeklas
Donderdag zijn de leerlingen van de doeklas
aan de slag gegaan met een technische
opdracht. Na een bezoek aan de bouwmarkt,
waarbij de rolmaat en duimstok flink werden
gebruikt en op het eind keurig gepast werd
betaald, hebben de leerlingen gewerkt aan een
knikkerdoolhof van hout.
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