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Ouderhulp
Wij willen alle ouders die zich d.m.v. de brief
hebben opgegeven voor hulp het komende
schooljaar, hartelijk bedanken. Op dit moment
hebben we een overzicht gemaakt van een
aantal feesten. Zo kunnen we goed zien wie zich
waarvoor heeft opgegeven.
Wij zijn erg blij met al jullie opgaves, bij een
aantal feesten zijn er zoveel opgaves dat we
keuzes moeten maken. We zullen jullie ruim
voordat het feest begint benaderen.
Aankomende week worden de ouders voor het
Sinterklaas feest benaderd.

Agenda
6 november
Studiedag – alle leerlingen vrij
7 november
Schoolontbijt
8 november
Lampionnententoonstelling 17.00 -17.45
Aanwezigheid
Directie
Ma
Di

Wo

Do

Vrij

Verjaardagen komende twee weken

Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt staat voor de deur!
Op woensdag 7 November ontbijten alle
kinderen op school. De kinderen moeten zelf
een:
- Bord/bakje
- beker met drinken
- bestek en
- een fruittas voor de ‘kleine’ pauze
meenemen.

Ma 5 nov Alaa Al Falaha - groep 4
Di 6 nov Timon Molenaar - groep 2
Wo 7 nov Boy Kamminga - groep 7
Lynn Stuivenberg - groep 8
Zo 11 nov Dilara Meijer - groep 7
Wo 14
Jerold Bontsema - groep 6
nov
Do 15 nov Ralph Dreijer - groep 3
Anna Sophia Hartog - groep 1

Sinterklaas
Dinsdag 4 december mogen we Sinterklaas
verwelkomen op de Springplank. We beginnen
de dag om 8.15 uur. Groep 1 t/m 4 is deze dag
om 11.45 uur vrij. Groep 5 t/m 8 heeft deze
dag een continurooster en gaat naar school tot
14.00 uur. Verder informatie volgt later.
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paddenstoel plaatsen. Sommige kinderen
wisten zelfs al wat links en rechts was!

Groep 1 en 2
We zijn weer lekker uitgerust van een week
vakantie!

We zijn bijna klaar met onze lampion. Komen
jullie volgende week donderdag tijdens de
lampiontentoonstelling onze mooie lampions
bewonderen? Willen jullie vanaf maandag een
lampionlichtje voorzien van naam meegeven
aan uw kind?

Afgelopen woensdag hebben we muziekles van
juf Rianne gehad, dit vonden we erg leuk. Eerst
had groep 2 een les over de herfst en de spin en
daarna had groep 1 een les over de herfst en de
regen.

Groep 3
Wat hebben we nog even heerlijk kunnen
genieten van het weer voor de vakantie! De
kinderen hebben buiten op het plein cijfers
geoefend met krijt en met klokken gespeeld.
Wist u dat wij al hele uren kunnen aflezen?
Daarnaast hebben we koekjes gemaakt en deze
vrijdag tijdens ons theekransje lekker
opgegeten. Daarna waren we ook wel toe aan
een weekje vrij.
Na de vakantie is een gedeelte van groep 2 bij
ons in de klas gekomen. We hebben gewerkt
aan de letter ‘Z’ en veel kinderen hebben al iets
meegenomen.
Onze lampions zijn inmiddels al bijna af! Willen
jullie een lichtje meegeven voor in de lampion?
Groep 4
We hebben een heerlijke week vakantie achter
de rug. Iedereen kon lekker bijkomen van de
eerste periode in groep 4.
Spelling: Deze week hebben we een dictee
gehad van blok 2 en volgende week beginnen
we met blok 3. De nieuwe woorden kunnen dan
ook weer geoefend worden met BLOON.
Rekenen: Vandaag was de oefentoets van de
tafel van 2. Dat was nog best wel even
spannend. De kinderen hebben het papier
meegenomen naar huis en weten zelf of ze nog
even flink moeten oefenen of niet. Hierna gaan
we starten met de tafel van 10.

Volgende week woensdag krijgen we weer
muziekles van haar!
Woensdag hebben alle kinderen van groep 2
een les van juf Sandra gehad over de letter Z. Ze
hebben in een circuitvorm verschillende
activiteiten gedaan met centraal de letter Z.
De kinderen van groep 1 hebben bij juf Hilda
gewerkt met Fred de Bever. Ze moesten de
bever op, onder, achter, voor en naast de
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Lampionnen: Wat worden ze mooi! Vandaag
zijn we al flink opgeschoten met de lampionnen.
Ouders bedankt voor jullie hulp! Woensdag
zetten we de laatste lampionnen in elkaar en
dan zijn we klaar voor de lampionnen
inloopavond.
Groep 5
W hebben een gezellige info avond gehad. De
kinderen waren wat zenuwachtig, Want de
ouders kregen informatie van de kinderen zelf.
De ouders mochten zelf ervaren wat voor
lessen de kinderen op school kregen.

Groep 6
De herfstvakantie is voorbij gevlogen, net als de
eerste schoolweek. We zijn druk bezig met onze
lampionnen en ze worden echt prachtig! We
hopen jullie dan ook te zien volgende week
donderdag. Vandaag hebben we een tafel
tempotoets gehad. De tafels zijn erg belangrijk,
dit is de basis voor het rekenen wat straks volgt.
We zijn in de klas al veel aan het oefenen, we
doen er leuke spellen mee en we zijn aan het
tafeljoggen. Toch vinden veel kinderen het nog
lastig. Thuis kan er ook veel geoefend worden,
er zijn leuke sites! Zouden jullie dit ook willen
aansporen? Met Meander zijn we bezig met de
watersnoodramp, de leerlingen vinden het een
interessant onderwerp en doen goed mee!
Komende week starten we met een nieuw blok
van spelling en kan er weer geoefend worden
op bloon.

Na een heerlijke vakantie zijn we al weer druk
bezig geweest,
De tafels 1t/m 7 moeten er nu eigenlijk goed
inzitten.
Volgende week starten we met de tafel van 8.
De afgelopen periode zijn we druk bezig
geweest met de lampionnen. Gelukkig helpen
ons een paar ouders met het in elkaar zetten.
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Bijv. hoe groot is de school, welke niveaus
worden aangeboden op de school, welke
vakken krijg je op deze school.

Groep 7
Wij hebben lampionnen gemaakt het zijn
herenhuizen geworden. Iedereen mocht zelf
bepalen wat voor soort en een eigen kleur
kiezen bijvoorbeeld: blauw, groen, paars, roze.
Volgende week donderdag is de inloop en kan
iedereen onze lampionnen bewonderen.
We hebben huiswerk van spelling en sommige
kinderen hebben rekenen meegekregen. We
hebben kalenders gemaakt maar die zijn nog
niet af en daarom moesten we ook een foto
maken in de vakantie. We hebben donderdag
een Zien lijst ingevuld. Vandaag hadden we een
toets van Meander en topo en een toets voor
Engels is volgende week dinsdag.
Dit was het springnieuws van: Sanne en Indy

Binnenkort starten we met de Passie en
Talentlessen in groep 8. Passie en Talent is een
programma waarbij de leerlingen ‘leren te
leren’. Door goed naar zichzelf te kijken leren
ze hoe ze leren en wat ze nodig hebben om te
leren leren. Ook deze vaardigheden kunnen de
leerlingen goed gebruiken in het voortgezet
onderwijs.

Groep 8
Wat ging de herfstvakantie snel voorbij. We zijn
weer met frisse moed gestart. We zijn
begonnen met het leren plannen van huiswerk.
Op maandag hebben de leerlingen een
huiswerkpakketje meegekregen met een aantal
opdrachten. De leerlingen moeten dit maandag
afhebben. In hun agenda schrijven ze hun
huiswerk. Door alle activiteiten in de agenda te
schrijven krijgen ze overzicht wanneer ze hun
huiswerk kunnen maken. Leren plannen is een
vaardigheid die ze volgend jaar ook heel goed
kunnen gebruiken in het voortgezet onderwijs.

De lampionnen zijn bijna klaar…..komen jullie
allemaal kijken donderdagmiddag op school??
Schoolkamp groep 7 en 8

Op donderdagmiddag werken we in een boekje
over het voortgezet onderwijs. In dit boekje
wordt uitgelegd welke niveaus er zijn in
Nederland. De komende week is de opdracht
om informatie te zoeken over twee scholen
voor voorgezet onderwijs in de omgeving.

Op woensdag 19 juni 2019 is het weer zover.
We gaan 3 dagen kamp!! Dit schooljaar gaan
we naar kampeerboerderij Breeland in Annen.
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De juffen van groep 7 en 8 zijn al druk bezig
geweest met de begroting.
Wij zijn uiteindelijk uitgekomen op een bedrag
van € 82,00.
(Voor de leerlingen van groep 8 is het bedrag €
74,00. Vorig jaar hadden we ongeveer 8 euro
per leerling overgehouden. Dit geld is blijven
staan voor dit jaar.)
U kunt in termijnen betalen:
Groep 7
Januari: € 30,00
Maart: € 30,00
April: € 22,00
€ 82,00
Groep 8
Over van kamp vorig jaar: € 8,00
Januari:
€ 25,00
Maart:
€ 25,00
April:
€ 24,00
€ 82,00
Wilt u ervoor zorgen dat u de bedragen op
rekeningnummer NL41 RABO 0366.9653.52
stort? O.v.v. de naam en de groep van uw kind.
Wilt u het in meerdere termijnen (meer dan
drie) betalen dan is dit geen probleem, geef
dit dan even aan bij de leerkrachten. In één
keer betalen mag natuurlijk ook.
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