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Vanuit het managementteam
In de maand november worden de 4-jaarlijkse
tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. We willen
graag van ouders, leerlingen en medewerkers
weten hoe er over de school en het onderwijs
wordt gedacht. Door de beantwoording van dit
tevredenheidsonderzoek kunt u de school
belangrijke informatie geven waard we ons
voordeel mee kunnen doen. Ik vraag u om de
vragen van het onderzoek naar eer en geweten te
beantwoorden. U helpt uw kind, zelf en de school
er enorm mee. De resultaten worden vervolgens
weer gepubliceerd in de nieuwsbrief zodra ze
bekend zijn.

Op 6 november houden we een
ontruimingsoefening. We zullen deze met de
leerlingen bespreken. Het is dan ook een zgn.
aangekondigde ontruimingsoefening.
In juni houden we dan een onaangekondigde
ontruimingsoefening.
Op 12 november lopen we met alle leerlingen naar
ons toekomstig gebouw, voor het bereiken van het
hoogste punt. We overhandigen dan een
tijdscapsule met leerlingenwerk en schoolspullen
van onze school er in. Deze wordt in het gebouw
gemetseld. Als de school over 60 jaar wordt
afgebroken............................vinden ze onze
werkstukken en spullen terug.
U bent van harte welkom om dit mee te maken.
13.00 uur
- Verzamelen en koffie/thee bij basisschool
Wicher Zitsema, Boerdamsterweg 12c
voor de genodigden. (tijdelijke school).
Vanaf daar lopend naar het toekomstige
Kindcentrum aan de Zuiderstraat 1.
13.30-14.30 uur
- Handeling rond bereiken hoogste punt
Kindcentrum;
- Aanbieden tijdcapsules die door leerlingen
gemaakt zijn;
- Toespraken.

Weet:
Als de leerlingen iets vergeten zijn, huiswerk,
gymkleding o.i.d. laten we de leerlingen onder
schooltijd niet naar huis gaan om dit op te halen.
Ook niet tijdens overblijf.
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Aan een periode van de zwangerschapsverlof van
juf Sjoukje Metting komt een einde. Zij begint weer
in groep 5/6 in week 48. Op 23 november nemen
we dan afscheid van meester Frank Hoving.
In week 48 starten juf Sjoukje en juf Anneke dan
samen.
Vanaf week 49 zal het dan zo zijn dat juf Sjoukje op
maandag/dinsdag/donderdag werkt in groep 5/6.
Juf Anneke op de woensdag en vrijdag. Op de
donderdag zijn ze er samen, en heeft één van hun
ruimte voor extra ondersteuning in de groepen/ of
het bijwerken van de leerlingenadministratie.
Met vriendelijke groeten,
Paul Roelfsema (dir)
Greetje Nomden (adj.dir.)

Groep 1&2
We werken deze weken over de herfst. We maken
natuurlijk weer een lampion. We hebben een liedje
over een egeltje die gaat slapen geleerd.
Met poppenkastpoppen speelden we het verhaal
uit van een koning die zijn kroon verloor; toen
bleek er een egeltje in te slapen...
We hebben eikeltjes geteld en er rekenverhaaltjes
mee gemaakt. In het speellokaal speelden we dat
we door het herfstbos liepen en speelden op de
stapstenen en boomstammen.
Vrijdag 9 november gaan de kinderen met hun
zelfgemaakte lampion in de straat bij school lopen.
Dit doen ze tussen 11 en 12 uur.

OUDERS GROEP 8: Gaat uw kind
volgend jaar naar het voortgezet
onderwijs?
In de bijlage vindt u informatie over de gang van
zaken richting het voortgezet onderwijs. Handig
om bij de hand te hebben als uw kind dit
schooljaar richting het VO gaat.

Klasbord
Veel ouders hebben zich al aangemeld voor
Klasbord, fijn! Klasbord bevat de mogelijkheid om
een zogenaamd Klasboek te maken (een papieren
versie) van het schooljaar. Dat is dan overigens wel
een betaalde functie van het programma. De
groepen van het vorige schooljaar worden rond 10
november verwijderd daarna is het niet meer
mogelijk een Klasboek te maken.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor de
groep van uw kind, kunt u dat uiteraard nog steeds
doen. Kom gerust met vragen als het niet lukt.
Klasbord werkt op PC, Laptop, Tablet, Smartphone
(Android, Apple en Windows).

MR
De eerstvolgende vergadering is op 5 november,
deze begint om 20.00 bij Janneke thuis (kerkpad
21). Op de agenda staat vaststellen
vergaderschema met onderwerpen, contact MR
wilster, planning nieuwbouw en verkiezing MR
oudergeleding voorjaar 2019.

Groep 5&6
Voor de herfstvakantie nog zijn we met elkaar naar
het Hoogelandmuseum in Warffum geweest, wat
een prachtig weer hadden we erbij en de kinderen
waren stuk voor stuk ook erg enthousiast! Heeft u
de foto’s op Klasbord al gezien? Naast de
activiteiten rond de Kinderboekenweek gingen de
reken- en spellingslessen gewoon door. Groep 6
kan nu verkort cijferend optellen en groep 5 heeft
nu het “:” teken geleerd: oftewel deelsommen. We
merkten al gauw dat dit omgekeerde tafels zijn en
we daarvoor de tafels heel goed en snel moeten
kennen, dat maakt het een stuk makkelijker. Voor
wie het niet vervelend om thuis ook nog wat tafels
te oefenen (ook voor groep 6): dat zou erg prettig
zijn.
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De eerste topo-toets is alweer gemaakt en de
volgende (Groningen) is al besproken. Data ed
meld ik via Klasbord.

Over het feest dat we op 5 december vieren: daar
komt nog nadere informatie over, maar het is wel
goed om te weten dat we allemaal zélf hulpSinterklazen zijn en dus lootjes gaan trekken.

Groep 7&8
Wij van groep 7 & 8 hebben genoten van onze
herfstvakantie. Helemaal uitgerust konden we
deze week beginnen met het maken van onze
lampion. We konden kiezen uit een herfstlampion,
een unicorn, een raket of een wenslampion.

Op 6 november is er een Judo-clinic. Deze is voor
onze groep van 10:45-11:45. Uw kind is dan
gewoon om 12:00 weer op school. Er is dan ‘s
middags geen gym voor onze groep; ik verwacht ze
dan om 13:15 in de klas.
Op de informatieavond hadden we al genoemd dat
er een muziek-project voor onze groep aan zit te
komen. Dat gaat door en wel op de volgende data:
1, 9, 16, 23 en 30 november. Op vrijdagavond 30
november, 19.00 uur gaan de kinderen aan de
ouders laten horen wat ze hebben geleerd.

Wist u dat……
- het Sintmaarten feest van oudsher een
bedelfeest voor arme kinderen was…..
- Sintmaarten oorspronkelijk Martinus van
Tours heet….
- Sint Martinus een belangrijk grondlegger
van het katholiek christendom in Gallië
was…..(nu Frankrijk)
- Sint Martinus beschermheilige van Utrecht
en Groningen is…..

We zijn ondertussen ook al begonnen met het
maken van de lampionnen en als het goed is weten
de kinderen nu ook waarom we Sint-Maarten
vieren.
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