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Activiteiten

Jaarthema:
46

12 nov – Wo 14 nov: Lina afwezig
16 nov
Do 15 nov: Evelien aanwezig

47

19 nov – Wo 21 nov: vergadering ouderraad om 8.30 uur
23 nov
Do 22 nov: Evelien aanwezig
Vr 23 nov: nieuwsbrief mee

48

26 nov – Wo 28 nov: Lina afwezig
30 nov
Wo 28 nov: Evelien aanwezig

49

03 dec – Di 4 dec: Lina afwezig
07 dec
Wo 5 dec: Sinterklaas op school
Wo 5 dec: Evelien aanwezig
Do 6 dec: oud papier wordt opgehaald

Even bijpraten
De periode van de feesten is weer aangebroken. Dit weekend kunnen de kinderen al op stap met hun
lampion in Musselkanaal. Het is altijd een gezellige periode, maar ook een drukke periode. Feesten volgen
heel snel na elkaar en er moet ook nog gewerkt worden!
Als team hebben we onze eerste werkdag op de woensdag gehad en dat bevalt goed. In de ochtend
hadden we tijd voor overleg en ’s middags zijn we aan het werk gegaan. Enkele leerkrachten hadden een
overleg op een andere locatie.
Het kleuterplein is inmiddels aangepakt en het ziet er prima uit! Het zwarte zand bij het speelhuisje is
verdwenen! Dat scheelt natuurlijk spelen op zwart zand, maar er wordt wel vaker in het gele zand
gespeeld. Natuurlijk mogen kinderen ook laarzen aan naar school en in de klas slofjes dragen.
Binnenkort wordt de grote boom tussen de beide pleinen gesnoeid met een hoogwerker en delen van het
plein zullen opnieuw bestraat worden. Cécile had een oproep op Facebook geplaatst voor pallets en daar
zijn veel positieve reacties op gekomen! Het gaat vast lukken om een buiten-keuken te maken! Via de
ouderraad zijn nieuwe picknicktafels voor het plein besteld.
Zending
Op de maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Dit jaar is het zendingsdoel
Mercy Ships. De leerlingen van de bovenbouw krijgen waarschijnlijk vandaag(vanmiddag) meer informatie
over het zendingsdoel door één van de medewerkers.
Oud papier
Op donderdag 1 november is er weer oud papier opgehaald. We weten nog niet hoeveel er voor het oud
papier betaald is. Het geld kunnen we gebruiken voor verschillende activiteiten. Op 6 december wordt
het oud papier weer opgehaald!
Schoolfruit
We gaan vanaf volgende week weer meedoen met schoolfruit!! De
leerlingen krijgen op de woensdag en donderdag fruit van school voor de
kleine pauze. U hoeft dus geen fruit mee te geven op deze dagen. Natuurlijk
mag nog wel een broodje meegegeven als uw kind(eren) daar behoefte
aan heeft/hebben. Houdt u er op deze dagen extra rekening mee, dat het
eten gezond is!!!! Op de woensdag hebben we hulp voor het versnijden en
verdelen van het fruit. Wie kan er helpen op de donderdag? Graag doorgeven aan Lina.

Brigadieren
Elke ochtend is een ouder (of opa) aanwezig om de kinderen te helpen met het veilig oversteken. Dat
waarderen we enorm! Wilt u er wel op letten om uw kind(eren) niet te vroeg naar school te laten gaan
zodat het bij de brigadier kan oversteken? Wilt u ook meehelpen met brigadieren? U kunt het doorgeven
aan Linda of Lina. Als er voldoende mensen meehelpen met brigadieren kunnen we er misschien ook voor
zorgen, dat er om 15.15 uur een brigadier helpt met oversteken!
Ouderbijdrage
Ook dit schooljaar vragen wij een ouderbijdrage voor een aantal activiteiten waarvoor van rijkswege geen
vergoeding wordt gegeven. Het gaat om zogenaamde niet-schoolgebonden activiteiten (Sinterklaasfeest,
Kerstfeest, Paasmaaltijd, traktaties en drinken tijdens sportdagen of
feestjes, vader- en moederdag, diverse attenties, afscheid groep 8,
schoolreis en schoolkamp, schoolfeesten,…). De ouderbijdrage is, op
basis van de begroting voor schooljaar 2018-2019, vastgesteld op een
bedrag van €45,-. Er hoeft daarnaast niet meer voor een schoolreis
betaald te worden. Voor de leerlingen van groep 7-8 wordt daarnaast
nog een bijdrage van € 60,00 gevraagd voor het schoolkamp.
U heeft inmiddels een factuur ontvangen. Indien u om wat voor reden
dan ook niet in staat bent de ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de
directie van de school.
Huiswerkbeleid
Eén van de onderwerpen tijdens ons teamoverleg op 7 november was het huiswerkbeleid. We hebben
hier nog eens kritisch naar gekeken en de nieuwe afspraken opnieuw vastgelegd. In het kort ziet het
huiswerkbeleid er als volgt uit:
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7-8
Lezen
Letterboekje Woordjes
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
lezen kern
leesboek
leesboek
leesboek
leesboek
Spelling
Dicteewoor- Dicteewoor- Dicteewoor- Dicteewoorden
den
den
den
Rekenen
Tafels
Tafels door RedactieRedactieelkaar
sommen
sommen
Soms extra Soms extra
sommen
sommen
Aardrijkskunde
Voor de
Voor de
Voor de
toets
toets
toets
+ topo
+ topo
+ topo
Geschiedenis
Voor de
Voor de
Voor de
toets
toets
toets
Presentatie/
Ik-tas
Vrijwillig
Vrijwillig
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
spreekbeurt
met
met
powerpoint powerpoint
+ boek+ boeken 1x
presentatie
presentatie
werktstuk
Maximale tijd
10 minuten
10 min +
15 min +
20 min +
25 min +
30 min gr 7
per dag
voorlezen
15 min
15 min
15 min
15 min
40 min gr 8
(voor)lezen (voor)lezen lezen
lezen
+15 min
lezen
Op dinsdag krijgen de kinderen hun huiswerkmapje mee naar huis. De dinsdag erna moet het mapje
weer ingeleverd worden. Data voor toetsen worden op het leerblad vermeld. Er worden nieuwe
huiswerkmappen gemaakt en het is de bedoeling, dat deze na de kerstvakantie klaar zijn. Heeft u vragen
over het huiswerkbeleid, dan horen we dit graag.

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december willen we het Sinterklaasfeest vieren met de kinderen op school. De
schooltijden voor deze dag zijn net als de andere woensdagen: 8.30 – 12.30 uur.
Kerstviering
Het staat ook in het jaaroverzicht: op woensdagavond 19 december willen we samen met de leerlingen,
ouders en andere belangstellenden het kerstfeest vieren in de PKN-kerk van Musselkanaal. Informatie
hierover ontvangt u nog. We hopen dat u deze avond ook aanwezig kunt zijn!
Voetbalwedstrijd FC Groningen
Het duurt nog best heel lang. Maar onze leerlingen van groep 6-7-8 zijn uitgenodigd
om een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen Heracles bij te wonen op
zaterdagavond 19 januari om 20.45 uur in het stadion van FC Groningen. We zijn
uitgenodigd omdat we meedoen aan het project Gezond Scoren. We konden kiezen
uit vier wedstrijden van FC Groningen, maar de andere drie wedstrijden zijn op
zondagmiddag. Graag horen we wel zo snel mogelijk van de leerlingen of ze
meegaan naar de wedstrijd en welke ouders mee zouden kunnen rijden. We
verwachten wel van de leerlingen, dat als ze zich opgeven, ze ook zeker meegaan!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons! De volgende nieuwsbrief wordt op 5 oktober
verstuurd.
Verjaardag
12 november
15 november

Thijs Mateman
juf Evelien

groep 6

