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Ruimte om te groeien

Agenda september/oktober
28-09

29-09
01-10
05-10
05-10
07-10
09-10
19-25 okt
29-10

Open dag: nieuwe ouders zijn
van harte welkom op de
ochtend van 8.30 tot 12.00
uur. Alle ouders zijn welkom
om een kijkje te nemen in de
groep van je kind(eren)
DO Trijnie afwezig
Margedag: alle kinderen
zijn de hele dag vrij
Leerlingenfocusgroep
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek ‘Raar
maar waar’
Boekendag
Herfstvakantie
Margedag: alle kinderen
zijn de hele dag vrij

Van de directie
Komt u maandag ook een kijkje nemen op school?
U kunt dan in de groep van uw kind(eren) een les
bijwonen in de ochtend. Kent u ouders die op
zoek zijn naar een school voor hun kind(eren),
wilt u hen hier op attenderen?
Juf Jolanda, meester Bert, juf Jacquelien en juf
Anja staan op maandag voor de groep. Ik zal
aanwezig zijn om nieuwe ouders een rondleiding
te geven en om vragen te beantwoorden.
Jiska Zuidhof (groep 6) en Camilla Bakker (groep
8), twee leerlingen uit de leerlingenfocusgroep,
zullen bij de rondleiding aanwezig zijn om
informatie te geven aan ouders. Maandag hebben
zij ook de rondleiding gedaan voor nieuwe ouders,
en dat doen ze fantastisch!
Trijnie Tuil
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2015 is
Raar, maar waar! De Kinderboekenweek vindt
plaats van 7 t/m 18 oktober 2015. Simon van der
Geest schrijft het Kinderboekenweekgeschenk en
Mies van Hout maakt in opdracht van de CPNB het
prentenboek.

In de 61ste editie van de Kinderboekenweek
zullen boeken over natuur, techniek en
wetenschap centraal staan.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Vanaf volgende week gaan we werken aan het
thema van de kinderboekenweek: RAAR maar
WAAR. Heeft u thuis nog stukjes van buisjes,
oude radertjes, of ander leuk technisch
afvalmateriaal? (wel veilig voor kinderen). Of
misschien een oud apparaat dat uit e lkaar gehaald
mag worden? Dat komt van pas voor onze
ontdekhoek!
Ook is het fijn wanneer iemand nog stukjes
timmerhout heeft voor de timmertafel:).
We hebben een wekkerlied geleerd bij de letter
rrrr en een engels lied: Let's go to the zoo.
Juf Jolanda
Groep 7/8
Groep 7 leerde deze week cijferend
vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld 15 x 57. We
moeten dit veel oefenen zodat het goed kan
inslijten. Hierbij is het van belang de tafels goed
beheerst worden.
Groep 8 leert verder rekenen met %. Bij een
stijging van 18%, wat wordt dan de nieuwe prijs?
We rekenen dan eerst 1% uit om daarna 18% te
berekenen. Soms mogen we hierbij onze
rekenmachine gebruiken. Ook leren we deze week
hoeveel % een prijs is gestegen of gedaald. Dit
vinden we best wel lastig.
Met spelling werken we in blok 2. De categorieën
die hier bij horen zijn:
groep 7: 23, 24a, 24b, 25, 28, 29 en 30
groep 8: 29, 32a, 35

Deze woorden zijn te vinden in het
huiswerkmapje.

Door middel van een directe projectie is deze
kunstvorm live te zien.

In de klas groeit een zoutkristal. Hoe lang zal het
duren voordat al het water is verdampt en hoe zal
ons kristal er dan uitzien? Thuis mag iedereen ook
een kristal maken. Tijdens de Kinderboekenweek
willen we de kristallen aan elkaar laten zien.
Helaas kunnen we niet mee doen aan de officiële
zoutkristallenwedstrijd. Om meer over dit
onderwerp te leren, bezoeken we vrijdag 2
oktober de "zoutexpress".

Gert van der Vijver verzorgt nationale en
internationale zandvoorstellingen. Hij maakt TV
series voor de KRO en De Efteling, maar ook
videofilmpjes op maat voor bedrijven en artiesten
in binnen en buitenland.

Lied van de maand: Zie de zon, zie de maan.

https://www.youtube.com/watch?v=eQlnzgw3GI&list=RDe-Qlnzgw3GI
Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Hoor de zee
Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Ruik een bloem
Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Zandkunstenaar Gert vd Vijver
Middelstum! (11 oktober)
Gert van der Vijver is de enige zandkunstenaar
van Nederland. Hij maakt gebruik van een
fascinerende kunstvorm: het zandschilderen. Gert
gooit, strooit en schuift met zand op een verlichte
glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei
tekeningen verschijnen.

De zandkunstenaar laat je ervaren hoe
fascinerend en indrukwekkend zand kan zijn. Hij
brengt mensen in verwondering door middel van
humor en ontroering, waarbij hij de gevoelige
snaar w eet te raken met zijn magisch schouwspel
van licht en donker.
Het optreden begint om 16:00 uur in de
Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23, Middelstum en
zal ongeveer een uur duren.
Naast een ad hoc koor van Middelstummers (e.o.)
zullen ook de schoolkinderen va n Middelstum van
zich laten horen. Zij zullen met elkaar 2 liederen
zingen tijdens het optreden. Het is een optreden
voor jong en oud!
De entree is gratis (!), en is mede mogelijk
gemaakt door de NAM, Stichting STEM, het SNS
Fonds Middelstum en de PKN gemeente
Middelstum (voor het gratis ter beschikking
stellen van de kerk).
Inlooptraining Hockeyclub Bedum
Wil je hockey graag eens uitproberen of heb je
gewoon zin in een sportief uurtje, kom dan naar
de inlooptraining op
Maandag 28 september a.s.
Ben je 6-8 jaar? Kom dan van 17.00-18.00 uur
Ben je 11-14 jaar? Kom dan van 19.00-20.00 uur
Dinsdag 29 september a.s.
Ben je 8-11 jaar? Kom dan van 17.00-18.00 uur
Ben je 14 jaar of ouder? Kom dan van
18.00-19.00 uur
Sticks zijn aanwezig!
Vind je hockey heel leuk en denk je erover om lid
te worden, dan mag je daarna nog 2x extra gratis
meetrainen.
Locatie: Hockeyclub Bedum, Sportlaan 20 (naast
tennisbanen)

