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Nationaal
schoolontbijt
Aanstaande vrijdagmorgen hoeven de
kinderen niet thuis te ontbijten.
Vergeet u niet bord, beker en bestek
voorzien van naam, aan uw kind(eren)
mee te geven in een plastic tas? Zie ook
de ouderbrief in de bijlage.
Schoolfruit
Volgende week starten we met de actie
EU-schoolfruit. Deze actie is van 12
november tot 19 april.
We ontvangen voor de
kinderen 3 stuks
groente of fruit in de
week. De eerste twee
weken kijken we hoe
het loopt; of de levering op tijd is, welke
dagen we het beste kunnen kiezen voor
het schoolfruit enz. Tot die tijd brengen
de kinderen zoals altijd hun eten voor in
de pauze mee van thuis.
U wordt voor 26 november
geïnformeerd welke dagen we kiezen
voor het schoolfruit.
10-minutengesprekken
De eerste
10-minutengesprekken staan
dit jaar gepland in de week
van 19 november. De intekenlijst hangt
op bij de lokalen vanaf vandaag. ( zie de
bijlage voor nadere toelichting)

Bibliotheek op school en Columbus.

Uitleen is op dinsdagmiddag.
De Columbus komt op donderdag 15
november a.s.
Groep 1 t/m 4
Vooraankondiging kerstconcert op 13
december a.s. te Sandenburgh in
Zanddijk.
De kinderen en de juffen van groep 1
t/m 4 zijn uitgenodigd door
de bewoners van Sandenburgh te
Zanddijk om te komen zingen &
musiceren met hen op donderdag 13
december a.s. van 10.45 - +/- 11.30
uur.
U bent van harte welkom mocht u ook
tijd & zin hebben om te komen luisteren.
Of misschien wil opa en/ of oma graag
komen? Dat kan: stoelen genoeg!
Wilt u deze ochtend uw kind s.v.p. een
verhoger voor in de auto mee geven? Dit
om de veiligheid tijdens de autorit te
kunnen waarborgen.
We hebben er al veel zin in en zijn deze
ochtend om 12.00 uur weer terug op
school.
Voor vragen kunt u terecht bij juf
Teatske.
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Terugblik activiteiten:
Kinderboekenweek
De actie van De Drukkery tijdens de
kinderboekenweek, was een succes. Dank
jullie wel voor het inleveren van de
kassabonnetjes op school. We kunnen nu
met de waardebon die we hiervoor
krijgen nog een mooi boek of boeken uit
gaan zoeken!
Juffendag
Wat was het gezellig in “ons buurthuis”
en wat hebben de kinderen hun best
gedaan met het bereiden van voor-,
hoofd- en nagerecht. Kinderen van groep
7-8 jullie waren super obers en
serveersters!
Ouders en opa’s en oma’s leuk dat jullie
er allemaal waren. Jullie hebben hiermee
€ 170,00 gesponsord.
We sparen verder voor de aanschaf van
nieuwe bouwplanken ( ± € 45,00 per
stuk).
Van het sponsorgeld van de
eendjesrace!

Kinderen in actie met de nieuwe
tennisspullen!
Groep 1-2
We zijn inmiddels gestart met het
thema ‘je lichaam’ en ‘emoties’, waarbij
de letter ‘l’ (lichaam) centraal staat. De
kinderen hebben dit thema zelf
bedacht. Erg leuk!
- Willen jullie weer denken aan
spulletjes voor de lettermuur?

- Wie heeft er voor ons spulletjes die
met dit thema te maken hebben? Een
skelet zouden wij erg interessant vinden
om te bekijken… ;)
- Na dit thema zullen we starten met
Sinterklaas (letters ‘s’ van Sinterklaas
en ‘m’ van mijter komen aan bod) en
vervolgens Kerst (letter ‘f’ van feest).
- Vorige week hebben we appels mogen
plukken bij Bas thuis. Wat was dit leuk!
Er is zelfs een heerlijke taart gemaakt
van de geplukte appeltjes! Dat was
smullen…
- Dinsdagmiddag 30/10 was er een
kijkmiddag, waarbij de nieuwe leerlingen
bij ons in de klas kwamen kijken. Wat
vonden we dit gezellig en wat vinden we
het leuk dat ze na de kerstvakantie echt
bij ons in de klas komen!
- Afgelopen woensdag 31/10 is het
project ‘Schatjesdag’ van de bibliotheek
gestart, waarbij iemand van de
bibliotheek allerlei activiteiten komt
doen rondom letters en boeken.
Meespeelhalfuurtje woensdag 7
november.
Groep 3-4
Groep 4 is flink aan het oefenen op de
tafels. Wat zijn de kinderen fanatiek!
Een leuke manier om
thuis ook eens te
oefenen is via
youtube. Hier kunt u
liedjes vinden van
alle tafels.
En ook groep 3 is flink aan het oefenen
op alle letters en klanken. Intussen
hebben we al 22 klanken geleerd.
Volgende week starten we in een nieuw
blok. De w, g, eu, au en f worden dan
aangeboden.

Groep 5-6
Heel veere speelt:
Inmiddels hebben we al weer twee
theorielessen achter de rug. Heel leuk
om te zien hoe enthousiast de kinderen
zijn.
A.s. vrijdag komt het spannende
moment; het kiezen van een instrument.
We hebben er samen over gesproken en
de keuzes zijn gemaakt.
Het is natuurlijk net zo als met het
leren fietsen, lezen e.d. Alle begin is
moeilijk.
De lootjes voor 5 december zijn
inmiddels ook getrokken. Een spannende
tijd breekt weer aan. Voor groep 5 is
het allemaal nieuw. Zij moeten nu ook
aan de slag met het maken van een
gedichtje en een surprise. Dat gaat vast
lukken.
Volgende week is het volleybaltoernooi
in Oostkapelle. We hebben twee teams.
Alvast veel succes gewenst.
Groep 7-8
donderdag 8 november herdenken we de
bevrijding van Vrouwenpolder.
’s Morgens komt de burgemeester in de
klas en staan we stil bij de tweede
wereldoorlog en de bevrijding. Daarna
gaan we naar het monument.
’s Middags krijgt onze groep een
rondleiding in de bunkers bij
Zoutelande, dit in het teken van de
herdenking. We hebben nog 1 auto nodig.
Wie kan ’s middags rijden? Geef dit
door aan juf Evelien?
De lootjes voor Sinterklaas zijn
getrokken in de klas. Het duurde erg
lang, maar op den duur had niemand
zichzelf. Heel veel plezier met het
maken van een vrolijke surprise.

Natuurlijk doen we er ook een mooi
gedicht bij.
De huiswerkklas is van start gegaan. Er
wordt serieus gewerkt tijdens deze
45min. Knap hoor!
Data komende periode
 7 november groep 1-2
meespeelhalfuurtje
 8 november dodenherdenking
 9 november nationaal schoolontbijt
 Week van 19 november; 10minutengesprekken
 27 november; adviesgesprekken VO
groep 8
 5 december Sinterklaasfeest op
school
 20 december ’s avonds Kerstviering
op school
 21 december groep 5 t/m 8
 ’s middags vrij
 Kerstvakantie 24 december t/m
4 januari
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.
Ziekmelden
Wilt u voor schooltijd even
bellen. Vanaf 8 uur is er
altijd iemand aanwezig.

Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

