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Kalender
18 september

20 september
21 september

29 september
5 oktober

11 oktober
13 oktober
18 oktober
20 oktober
23 t/m 29
oktober

Aanwezigheid MT
Informatieavond 19.30 uur door
de gemeente inzake de
nieuwbouw
Leerlingfocusgroep
Informatieavond schooljaar
2017/2018
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Groep 1/2 en 5/6
20.15 uur: Pauze met informatie
vanuit management rond 20.30
uur
20.45 uur: Groep 3/4 en 7/8
Nieuwsbrief 40/41
Dag van de leerkracht +
landelijke staking primair
onderwijs
Start Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 42/43
Open dag & inloopochtend
Boekendag (afsluiting
Kinderboekenweek)
Herfstvakantie

Vanuit het managementteam
Op maandagavond 18 september zal de gemeente de
nieuwbouw plannen van ons Kindcentrum presenteren.
Uiteraard bent u ook erg benieuwd hoe het gebouw er
uit komt te zien. Wij hopen u daar te ontmoeten.
Donderdagavond organiseren wij de informatieavond
op school. De avond start om 19.30 uur met de groepen
1/2 en 5/6. Het algemene gedeelte zal rond 20.30 uur
plaatsvinden. In dit algemene gedeelte vertel ik u over
onze plannen voor dit schooljaar. De groepen 3/4 en
7/8 zijn om 20.45 uur aan de beurt. De avond is rond
21.30 uur afgelopen.
U komt toch ook naar de informatieavond?

Week 38
Meester Paul
Juf Greetje
Juf Petra
Week 39
Meester Paul
Juf Greetje
Juf Petra

Woensdag en donderdag
Dinsdag
Maandag- en
donderdagmiddag
Dinsdag en vrijdag
Donderdag
Donderdag

Even voorstellen
Beste ouders, kinderen en andere lezers van deze
nieuwsbrief, m.i.v. dit nieuwe schooljaar treft u af en
toe een onbekend gezicht aan op deze school. Ik ben
Greetje Nomden, getrouwd met Wilko Middel en woon
in Loppersum.
We hebben twee kinderen Anne (25) en Hans (20). Onze
dochter woont in Deventer en onze zoon woont nog
thuis.
Mijn werk (één dag) in Middelstum bestaat uit
directietaken. Ik behartig personeelszaken, zorg voor
vervanging bij ziekte (al gaat dat in deze tijd moeizaam),
maar ik zal mijn best doen. Ik zal af en toe wat
klassenbezoeken doen en zal ik collega’s vervangen als
zij even in een andere groep willen kijken. Verder
behandel ik zaken als post, mail, telefoon ed.
Voor de rest ben ik 2 ½ dag werkzaam in Loppersum op
cbs Roemte. Eén dag sta ik voor de groep en 1 ½ dag
doe ik daar de directiewerkzaamheden.
Ik wissel mijn werkdag af in Middelstum, zodat ik alle
personeelsleden zie en spreek.
Naast mijn schoolwerkzaamheden houd ik van buiten
zijn: fietsen, wandelen tuinieren. Ook ben ik actief in de
Hervormde Gemeente Maarland als ouderling en
verzorg twee keer per jaar een Avondgebed.
Met een hartelijk groet,
Greetje Nomden

Heeft u ons telefoonnummer al genoteerd?
0595-726017
Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema (directeur)
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Hallo!
Ik ben Anne-Ruth en ik studeer aan de Academische
Pabo. Gedurende het komende half jaar hoop ik mijn
studie af te ronden met de LIO-stage. Op maandag,
dinsdag en woensdag sta ik voor de klas in groep 1/2. Ik
hoop tijdens mijn LIO-stage veel te leren, zowel over de
kinderen als van de kinderen.
Groeten, Anne-Ruth

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van 11 oktober t/m 20
oktober. Ons thema van de Kinderboekenweek is
"LEKKER SPANNEND!"
Op 20 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met
een boekendag. Bij groep 7 en 8 zal dan weer een
boekenmarkt zijn. Heeft u nog mooie boeken thuis
liggen die we kunnen verkopen op de markt mag u ze
meenemen naar school en bij juf Sjoukje of groep 7 en 8
inleveren. Alvast heel erg bedankt.
Groep 1/2
We zijn dit jaar van start gegaan met het thema
vriendjes. In de gouden weken bedenken we samen met
de kinderen hoe we een fijne klas kunnen zijn. daar sluit
het thema vriendjes goed bij aan.

Gouden weken
De eerste drie weken van een nieuw schooljaar
noemen wij de Gouden Weken. Tijdens deze weken
wordt extra aandacht besteed aan groepsvorming; we
doen veel samenwerkingsopdrachten, spelletjes en
activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast
maken de leerkrachten en de leerlingen samen
afspraken en regels voor in de klas. Op deze manier
werken we aan een goede (werk)sfeer in de klassen.
KIVA
Wij werken op school met de methode KIVA. Kiva is een
antipestprogramma die zich richt op de rol die de groep
speelt in het pestproces. De afgelopen twee weken
werkten we op school aan de regel 'We doen aardig
tegen elkaar en behandelen anderen met
respect'.Tijdens de lessen leren de kinderen wat respect
is en doen we groepsvormende spelletjes.
De komende week werken we op school aan de
regel 'We maken er samen een fijne groep van.' Tijdens
de lessen leren de kinderen dat er verschillende soorten
rollen (afgesproken en vanzelf ontstane rollen) zijn in
een groep. En dat groepsdruk ervoor kan zorgen dat je
je soms anders gedraagt in een groep dan je eigenlijk
zou willen.

De "ik-doos": een aantal kinderen hebben de ik-doos al
mee gehad. Ze mogen drie dingen meenemen die ze
leuk vinden en bedenken een ding waar ze een beetje
een hekel aan hebben. Nu weten we al dat Jolien
bijvoorbeeld, spinnen heel eng vind, Iris niet van auto's
houdt en Berfin niet van honden, Limke-lot lust geen
pindakaas en Liza vind afzaksokken heel vervelend! Wil
je weten wat ze wel leuk vinden: er hangen foto's in de
gang met de inhoud van hun ik-doos! En er komen elke
keer foto's bij van de anderen!
We gebruiken een vertelbeer in de klas: als je die vast
hebt ben je aan de beurt. De anderen luisteren goed en
bedenken een vraag. De hulpjes mogen natuurlijk eerst
vertellen!

Pringelbussen verzamelen
Voor het atelier zijn wij op zoek naar lege chipsbussen.
Onder de postvakjes van groep 7/8 staat een doos waar
ze verzameld worden. Alvast bedankt!
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Taal:
We hebben de letter "k" geleerd (zeg: ku). Die zeg je
achter in je keel, zonder stem, het is een korte klank.
We leerden het verschil tussen lange woorden en korte
woorden. We hebben geleerd rijmwoorden te
herkennen.
Rekenen:
We hebben geteld hoeveel keer er op de trom is
geslagen en het bijbehorende cijfer gezocht. We leerden
het handgetal op te steken (aantal vingers) tijdens het
lied een aapje in de slagroom.
We hebben dit opzegvers geleerd:
Ik heb een klein spinnetje
ze is mijn vriendinnetje
ze klimt soms op mijn schouder
of kriebelt aan mijn kin
ze loopt langs mijn arm
ze loopt langs mijn been
ze kriebelt aan mijn dikke teen
en is ze moe, dan spint ze vlug
een spinnenwebje op mijn rug!
En we gaan nog veel meer leren dit jaar!
Alle kinderen hebben een snelhechter gekregen waarin
we af en toe een tekening of werkje doen. Zo krijgen ze
hun eigen boekje.
Oproepje: we kunnen heel goed lege boterkuipjes
gebruiken. Daar doen we ecoline, verf in of losse
materialen.
Verzoek: wanneer u uw kind een appel mee geeft, wilt u
het dan in stukjes doen?
Groep 3/4
We hebben al weer veel geleerd de eerste twee weken.
Groep 3 leerde de cijfers 1t/m schrijven en de letters i,
k, m, p, s, aa en r
Groep 4 is de sommen tot 10 aan het automatiseren.
Als de kinderen over hun ik-doos vertellen hoor je waar
kinderen een hekel aan hebben.
Hierbij een aantal dingen:
-De meeste kinderen hebben een hekel aan vliegen.
-Jayden heeft een hekel aan rose
-Jasper houdt niet van aardappels
-Esmee houdt niet van tandenpoetsen
-Dennis houdt niet van douchen. Nick vindt het juist fijn.
-Ilse vindt spinnen eng

Groep 5/6
Nou de eerste twee weken zitten erop. Het was wel
even wennen nieuwe klas, nieuwe kinderen, nieuwe
juf. We hebben al hele fijne weken gehad. We zijn heel
veel bezig geweest met de groepsactiviteiten om elkaar
beter te leren kennen en samen een fijne groep te
worden. Ook zijn we met de ik doos bezig om elkaar
beter te leren kennen. Ook zijn we samen bezig geweest
met de klas om regels voor in de groep te bedenken.
Hier hebben we een contract van gemaakt en allemaal
een prachtige handtekening onder gezet.
We zijn natuurlijk ook gewoon begonnen met de lessen.
Bij rekenen hebben we veel herhaling gehad van het
voorgaande jaar, lekker om er weer in te komen. En het
eerste blok van taal hebben we gehad, bij groep 6 ging
dat over werken met het woordenboek en woorden die
te maken hebben met schoonmaken in huis. En bij
groep 5 ging het over dubbelwoorden zoals
lunchtrommel. Met spelling zijn we bezig bij groep 5
met de regel van toren en torren en bij groep 6 komt
daar ook nog de stam van een werkwoord bij.
Volgende week komt er 3 dagen een invaller voor de
groep. Juf Sjoukje en juf Karin gaan op cursus " rots en
water."
U bent volgende week allemaal van harte welkom op de
informatieavond.
Groep 7/8
Na de vakantie is het weer even wennen op school. We
zijn rustig begonnen met de eerste lessen en zijn druk
bezig met de gouden weken. Daarin werken wij aan een
goede (werk)sfeer in de klas. We maken samen
duidelijke afspraken over regels en verwachten dat
iedereen zich daaraan houdt.
In groep 7/8 gebruiken wij de ik-doos om elkaar beter te
leren kennen. In de ik-doos mag je 8 voorwerpen
stoppen die bij jou passen en daarover vertellen. Verder
doen we veel groepsvormende activiteiten en spelletjes.
In het eerste hoofdstuk van rekenen wordt de lesstof
van vorig jaar herhaald. Dit is wel fijn, want we merken
dat bij veel kinderen de stof toch wat is weggezakt na 6
weken vakantie.
Met Naut (natuur en techniek) werken we aan het
thema 'Natuurlijke verschijnselen'. Als je iets laat vallen,
komt het op de grond terecht. Als je de stekker n het
stopcontact doet, krijg je stroom. Als je een blauwe
broek aanhebt, ziet (bijna) iedereen dat die blauw is.
Logisch. Maar hoe komt dat allemaal?
Afgelopen woensdag kwam de burgemeester in de klas
om een verhaal voor te lezen. Hiermee wordt de
Oktober Kindermaand gepromoot.
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Na afloop mochten we een heleboel vragen stellen. Van
"Wat is uw lievelingskleur" tot "Hoe word je
burgemeester" en "Wat is het meest bijzonder wat u
heeft meegemaakt." Jeffrey raadde het geboortejaar
van de burgemeester goed en mocht de ambtsketting
even dragen. Als Jeffrey burgemeester zou zijn beslist hij
als eerste dat er een glijbaan in het zwembad komt.

@wicherzitsema
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