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Kalender
18 september
27 september
1 oktober
5 oktober

Informatieavond
Nieuwsbrief 3
Margedag
Dag van de leerkracht

Vanuit het managementteam
Wat heerlijk om alle leerlingen en ouders de
afgelopen weken weer naar school te zien gaan.
Het ritme zit er alweer goed in. De eerste weken
op school zijn erg belangrijk voor de
groepsvorming. Wij gebruiken hiervoor de term
‘Gouden weken’. Heeft uw kind hier thuis al iets
over verteld?
Komende dinsdag (18 september) houden wij de
jaarlijkse informatieavond. U kunt in 2 rondes
informatie ontvangen over het aanbod en meer in
de klas van uw kind(eren). De uitnodiging vindt u in
de bijlage. U komt toch ook?
Maandag 1 oktober is de eerste margedag van het
schooljaar. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Als
team gaan wij een training volgen over omgaan
met conflicten.
Op 5 oktober is het ‘Dag van de leerkracht’, een
mooi moment om de leerkracht van uw kind(eren)
even in het zonnetje te zetten.
In de bijlage vindt u tevens de agenda/planning
voor dit schooljaar. Handig voor op de koelkast.
Wel is het goed om de agenda in de nieuwsbrief
ook te bekijken. Er wil nog wel eens iets wijzigen.

Onderzoek naar kinderen in het
aardbevingsgebied: doet uw kind mee?
De Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Jonx
doen onderzoek naar de ervaringen van kinderen
en jongeren in het Gronings aardbevingsgebied. Ze
willen graag van kinderen en jongeren horen wat
hun ervaringen zijn en wat zij belangrijk vinden.

Ze zoeken 25 kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun
ouders voor dit onderzoek. Bij de kinderen nemen
ze een interview af waarin het verhaal van het kind
centraal staat. Aan de ouders wordt gevraag een
korte vragenlijst in te vullen. Om een goed beeld te
krijgen, zijn ze op zoek naar kinderen met
verschillende ervaringen (wel of geen schade aan
het huis, wel of niet verhuisd).

Wilt u meedoen of meer informatie? Stuur een
mailtje naar gegrond@rug.nl, bel of app naar 0616079243 of bekijk de
website www.rug.nl/gegrond.

Voor nu wens ik u alvast een prettige dag.
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Groep 1/2

Groep 5/6

De eerste weken van het nieuwe schooljaar
moesten we met elkaar nog even wennen. We
hebben elkaar vertelt en naar geluisterd. Allemaal
spannende gebeurtenissen tijdens de vakantie.

In groep 5&6 zijn we druk bezig met de
zogenaamde ‘Gouden weken’. De eerste weken na
de zomervakantie zijn heel belangrijk voor een
prettige sfeer in de klas. We hebben verschillende
activiteiten gedaan om elkaar (nog) beter te leren
kennen, bijvoorbeeld de ík-dozen’, ‘Wie ben ik’en
het Complimentenspel. Ook hebben we met z’n
allen regels opgesteld die wij belangrijk vinden en
hebben daaronder onze ‘hand-tekening’gezet.
De hoogtepunten van de eerste twee schoolweken
zijn (volgens de kinderen): de gymlessen, het
spelen in de pauze, het duimenspel, het knutselen,
de rekenlessen en de ik-dozen. We gaan er met z’n
allen een onwijs leuk jaar van maken!!

Groep 7/8

Groep 3/4
Even voorstellen
Vanaf het begin van het schooljaar ben ik, Sietske
Rypma, begonnen met mijn afstudeerstage in
groep 3/4. Ik ben 22 jaar en zit op de Academische
Pabo in Groningen. Op maandag, dinsdag en
woensdag ben ik aanwezig in de klas en zal dan de
meeste lessen draaien. De stageperiode duurt tot
eind januari. Ik heb erg veel zin om er een leuk en
leerzaam half jaar van te maken!

De eerste weken
We hebben al 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 onweer.
Ilse houdt van douchen en in bad. Nick is fan van
Max Verstappen. Faye houdt van koeien. Jolien
houdt van paarden.
Samen hebben we regels bedacht om er een fijne
klas van te maken. We hebben er allemaal een
handtekening bij gezet. De regels hangen in de
klas.

Uitje 7/8 monumentendag.
Groep 7/8 is vrijdag in het teken van
monumentendag
naar
Pieterburen
en
Noordpolderzijl geweest. Met de bus zijn we eerst
naar Pieterburen gegaan. Daar hebben ze eerst wat
gegeten en gedronken. En daarna hebben ze een
leuk filmpje gezien over de natuur van vroeger en
nu. Daarna zijn we met de bus verder gereden naar
Noordpolderzijl. Daar hebben ze een wandeling
gemaakt. En veel geleerd over wat er groeit en leeft.
Ze hebben bijvoorbeeld zoutwaterplantje gegeten,
krabben vastgehouden en bij de schapen gelopen.
Het was een geslaagd uitje!
Groetjes Leanne en Iris.
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