Nieuwsbrief
14 september 2018
Beste ouders,
Alle groepen zijn weer gestart! In de groepen wordt deze eerste weken veel aandacht besteed aan de
groepsvorming en de aandacht voor de regels. Dat gaat met vallen en opstaan. Het is altijd weer even
wennen. Soms gaat het niet goed en dan zitten daar consequenties aan. Die zijn niet leuk, maar maken wel
duidelijk dat je iets goed te maken hebt met de ander of de leerkracht.
Gelukkig gaat het heel vaak goed. Zo werken we in alle groepen aan het vormen van een leuke groep. Dat is
niet in 1 week klaar en gaat ook niet in 1x helemaal goed. Maar we zijn, en blijven, er volop mee aan het
werk.
Met vriendelijke groet,
Beatrijs Everts

Aanwezigheid Beatrijs
Ma 17 sep
Wo 19 sep
Do 20 sep

Di 25 sep
Wo 26 sep
Vrij 28 sep

Di 2 okt
Wo 3 okt
Vrij 5 okt

Ma 8 okt
Wo 10 okt
Do 11 okt

Ma 15 okt
Wo 17 okt
Do 18 okt

Algemene mededelingen
Fietskeuring
Vrijdag 12 oktober hebben wij weer de jaarlijkse fietskeuring op school gepland. En willen wij jullie vragen
om die dag met de fiets naar school te komen.
In de bijlage van de nieuwsbrief kunnen jullie een check lijst vinden waar een goede fiets aan moet voldoen.
Verder willen wij jullie vragen de oranje verkeerhesjes mee te nemen. Het is handig om de verkeershesjes te
voorzien van een naamsticker, zodat de kinderen zelf de hesjes goed kunnen herkennen.
Floralia
Bij deze nieuwsbrief vinden jullie uitgebreide informatie over de
Floralia op vrijdag 5 oktober. De moeite waard om te lezen!

Groepennieuws
Groep 1/2
“Een nieuw schooljaar”: zo heet het thema waar we na de
zomervakantie mee zijn gestart. We hebben de afgelopen weken
aandacht besteed aan de regels en gebruiken in de klas. Hoe was het

allemaal ook alweer? De kinderen wisten nog een heleboel! We hebben veel samenwerkingsopdrachten en
spelletjes gedaan. Maar ook alweer een nieuwe letter, namelijk de “j” van juf geleerd. Én leuke telspelletjes
en een wedstrijdje slangen kleien.
Wist je dat we al 2 werkjes hebben gemaakt? Een mooie vis, n.a.v. het verhaal “de mooiste vis van de zee”.
Deze mochten we kleuren en de schubben hebben we gestempeld met bleekselderij. In de tweede week
hebben we allemaal ons eigen feestvarkentje versierd voor de verjaardagskalender.
Ook hebben we geoefend alsof er echt brand was is school. Samen met onze maatjes liepen we keurig achter
juf aan en het ging perfect!
Tot aan de Kerst komen er nog 4 kinderen wennen en
zijn we vanaf januari met 22 kinderen in de klas. Ook
juf Hilde blijft tot die tijd stage lopen in onze groep.

Groep 3/4
De eerste twee weken in groep 3/4 zijn voorbij gevlogen. We zijn bezig
geweest met spelletjes om elkaar beter te leren kennen en te vertrouwen.
We hebben ook al een aantal regels van de klas geleerd. Groep 3 is al hard
aan het werk met leren lezen. We kennen al 4 letters: i – k – m – s.
Groep 4 is begonnen met de verwerking van taal, spelling en rekenen op
Snappet. De eerste sterren zijn al verdiend. Met knutselen hebben we een
leuke verjaardagskalender gemaakt en ook de kooklessen zijn al weer
begonnen. Zoals je ziet: genoeg te beleven in deze gezellige groep.

Groep 5/6
In groep 5/6 zijn we vorige week gestart met veel samenwerkingsspellen om elkaar goed te leren kennen.
Aan het eind van vorige hebben we gezamenlijk de afspraken voor in de klas gemaakt.
Afgelopen week zijn alle lessen opgepakt. Daar zaten veel nieuwe vakken bij voor groep 5, maar ook een paar
voor groep 6. Ook de weektaak voor het zelfstandig werk is opgepakt.
Na deze mooie en goede start maken wij er gezamenlijk een mooi schooljaar van.

Groep 7
Na een flitsende start komen we al weer in de derde week. De eerste weken zijn we bezig met
groepsvorming. vertrouwen en veiligheid. Ik wil ook graag dat de ouders hier in betrekken. De signalen die
de leerlingen thuis afgeven, kunnen voor mij heel belangrijk zijn. We zien elkaar op 26 september tijdens de
informatieavond. Willen jullie graag informatie over een bepaald onderwerp, dan mogen jullie mij de vraag
ook mailen .
“In groep 7 kan iedereen nummer 1 worden. We moeten alleen samen ontdekken waarin.”

Groep 8
De eerste twee weken zitten erop. In ons gezellige lokaal hebben we een goede start gemaakt. Het is na een
vakantie weer even wennen, maar we hebben er veel vertrouwen in!
Aanstaande maandag gaan we al op schoolkamp en wel naar het mooie Giethoorn. We hebben er
ontzettend veel zin in en het wordt prachtig weer (denk aan de zonnebrandcrème!).
Woensdagmiddag zijn we rond 15.00 uur terug op school.
Voor noodgevallen ben ik te bereiken op 06-12617401 (juf Patricia)
Fijn weekend en tot maandag! (kinderen komen 9.00 uur op school, vertrek is 9.30 uur)

Uit de groep geklapt
Groep 1/2 en 3
“UITNODIGING KUNSTENMAKERTROFEE UITREIKING
ZATERDAG 6 OKTOBER 2018
15.30 u IN HET KULTURHUS HOLTEN (tot 16.00 u)

Onze groep heeft vorig schooljaar op onze
school de Kunstenmakertrofee
gewonnen.
Daar zijn wij heel trots op!
De prijs is: een echte Kunstenmakertrofee en
een plaats voor ons kunstwerk in de Etalage
Kunstroute in Holten.
Op zaterdag 6 oktober om 15.30 uur is de
trofee-uitreiking en horen we in welke
etalage ons kunstwerk de hele maand oktober
te zien is.
Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk
kinderen uit groep 1/2 en 3 aanwezig zijn
om de prijs in ontvangst te nemen en
daarna de etalageroute te lopen.
Iedereen is van harte welkom!

Agenda september en oktober
17 – 19 sep
26 sep
28 sep
4 okt
5 okt
5 okt
6 okt
11 okt
19 okt
20 – 28 okt

Kamp groep 8
Informatieavond groep 1-7 om 19.30 uur
Studiedag – alle leerlingen vrij
Dierendag
Dag van de Leraar
Floralia
Uitreiking Kunstenmakertrofee groep 1,2 en 3
Streetwise
Herfstdag
Herfstvakantie

