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Laatste dag meester Frank Hoving
Juf Sjoukje Metting komt terug na een
zwangerschapsverlof
Voorlichting PO_VO

Juf Sjoukje Metting heten we welkom na een tijd
van afwezigheid ,voor en na de geboorte van
Jornas.
Fijn dat je bij ons terug bent. We wensen je veel
succes en plezier in groep 5/6.
Meester Peter Griep geeft voorlopig geen
gymnastiek op de dinsdagmiddag. De leerkrachten
verzorgen de komende tijd zelf de gymlessen. Er
wordt gezocht naar een vervanger voor hem.
Met een hartelijke groet,
Paul Roelfsema
Greetje Nomden
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Weet:
Bij de school van de Klimop staan gekleurde
paaltjes als waarschuwing dat er kinderen kunnen
oversteken. Wilt u hier als weggebruiker rekening
mee houden. De kinderen die oversteken hebben
in principe geen voorrang maar uiteraard..............is
het goed om rekening met ze te houden.
Impressie overhandigen tijdcapsules nieuw
kindcentrum op 12 november.

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Vorige week hebben alle ouders een mail gehad
over het invullen van een door DUO uitgezette
enquête.
Inmiddels heeft 28% van u deze enquête ingevuld.
Waarvoor dank!
We hopen natuurlijk dat nog meer ouders de
moeite nemen om deze enquête in te vullen. Dit
kan nog tot 25 november. Met deze uitkomst
kunnen we trots zijn op wat goed gaat en werken
aan wat nog beter kan.
Komende week nemen we afscheid van meester
Frank Hoving uit groep 5/6. Hij heeft het
zwangerschapsverlof van juf Sjoukje Metting
ingevuld. Meester Frank bedankt voor je inzet. We
wensen je veel plezier in je volgende baan.
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In de weken dat er geen Ateliers zijn wordt er ook
geknutseld en getekend, maar dan vooral in de
eigen groep.
Kerst
Dit jaar vieren we kerst op vrijdagochtend 21
december. Dit jaar vieren we het wat kleiner, in
school, met leerlingen en leerkrachten. Verdere
informatie volgt nog, maar dan bent u in ieder
geval op de hoogte van de datum.

Groep 1&2

Ateliers
Al sinds lange tijd is “Atelier” een begrip bij ons op
school. We zijn daar mee begonnen toen we in
kleine groepjes verschillende activiteiten gingen
doen. Inmiddels is de term “Atelier” bijna gelijk
geworden aan de creatieve les. Maar dat is niet de
opzet van onze Ateliers. Wij willen in een Atelier de
kinderen een leerzame en uitdagende les
aanbieden met een resultaat waar ieder kind trots
op kan zijn. Dit kan op het gebied van beeldende
vorming zijn; maar ook drama, techniek, muziek en
tekenen komen onder andere aan de orde.
Dit schooljaar hebben we 4 blokken Atelier en een
blok bestaat uit 4 weken. Wij krijgen hierbij
ondersteuning vanuit het IVAK. Juf Els begeleidt de
beeldende vorming en juf Nikki geeft dramalessen.
We werken met een middenbouw-groep (groep
3,4,5) en een bovenbouw-groep (groep 6,7,8).
Deze week start het eerste blok. In de
middenbouw wordt gewerkt met klei, leren we
over symmetrie en krijgen we een les drama.
In de bovenbouw wordt begonnen met
druktechnieken en drama. Op klasbord zullen vast
en zeker foto’s voorbijkomen.

Afgelopen weken hebben we over der herfst
gewerkt. We hebben met een weegschaal
kastanjes en beukennootjes gewogen. We hebben
een herfstschat moeten zoeken. Veel
prentenboeken en informatieve boeken gelezen
over de herfst, herfstspelletjes gedaan. Maar ook
hebben we druk gewerkt aan het maken van onze
lampion. Vrijdag 9 november hebben we in de wijk
gelopen met onze lampion. Gelukkig hadden we er
goed weer bij. Ook werken we nu met Kiva aan
thema 2 waarbij vooral gevoelens aan bod komen.
We hebben geleerd naar gezichtsuitdrukkingen te
kijken, ons leren uiten en gevoelens op muziek
beluisterd.
Aankomende weken gaan we werken over
Sinterklaas.

Groep 3/4
Boekpromtie: De kinderen van groep 3/4 mogen
met juf naar de bibliotheek om een leuk boek uit te
zoeken. Dit lezen ze thuis en ze bedenken wat ze er
over gaan vertellen in de kring. Ze vertellen waar
het boek over gaat, lezen een stukje voor en
nemen iets mee wat bij het boek past. Dat is best
spannend maar het gaat al heel goed
Atelier: De komende weken gaan we met atelier
beginnen. Groep 3/4/5 gaan dan werken met klei.
We gaan ook klei uit de grond halen. Daarvoor
heeft onze conciërge Jan alvast een gat in de grond
gegraven.
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Groep 5/6
Deze week hebben we met alle ouders/verzorgers
een kort gesprek gevoerd over uw kind, of het
gesprek komt nog. In elk geval bedankt voor de
goede gesprekken en jullie betrokkenheid.
Volgende week ronden we blok 4 van rekenen af.
In blok 5 zijn voor groep 6 dan eindelijk de breuken
aan de beurt. Groep 5 heeft ontdekt dat
deelsommen stiekem helemaal niet nieuw zijn,
maar dat het alleen maar een omgekeerd keersom is! Het is dan heel handig als de tafels op
tempo worden beheerst, dan kunnen de
deelsommen ook een stuk sneller.
Volgende week moeten we helaas afscheid nemen
van meester Frank. Dank voor je inzet in onze
groep, we gaan je zeker missen!
In de week daarna kunnen we juf Sjoukje weer
verwelkomen. Welkom terug juf!
De vrijdag na het Sinterklaasfeest is er weer een
maandviering, deze keer is groep 5/6 aan de beurt,
wees welkom!

Groep 7/8
Conciërge Jan heeft voor de kinderen van groep 7
en 8 een voetbal wedstrijd georganiseerd. Deze
wedstrijd werd gespeeld tegen groep 7 en 8 van
OBS De Wilster uit Middelstum. De teams leken
even sterk en dat is ook zo gebleken. Zowel het
vrouwenteam als het mannenteam wisten ze de
eindstand gelijk te houden. Super goed!!
Elke dinsdag krijgen de kinderen van groep EHBO
les. Dinsdag 27 november hebben ze daar een
toets over.
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