NIEUWSBRIEF No. 3
7 november 2017
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
De afgelopen periode heb ik al met veel mensen kennis mogen maken. Vaak voelde dit als een warm
welkom. Dank daarvoor. Ook op de eerste koffieochtend was het fijn om met een aantal ouders een kop
koffie te drinken en te horen hoe ouders zich verbonden voelen aan de school. Helaas laat mijn agenda het
niet toe om op de koffieochtend van 14 november aanwezig te zijn bij het drinken van een kop koffie.
Natuurlijk bent u uitgenodigd om dit te komen doen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Mocht u graag
met mij spreken loop dan gerust eens binnen of maak een afspraak.
Nu de klok weer is verzet en het buiten kouder begint te worden begint op school vaak een drukke periode.
Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst staan weer voor de deur evenals de 10-minuten gesprekken. Het is fijn
om te merken dat er voor de vieringen verschillende ouders hun steentje willen bijdragen om dit tot een
succes te maken. Dit scheelt voor de leerkrachten vaak een hoop tijd. Dank aan iedereen die zich zo inzet
voor onze school. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat
graag op school.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
Directeur samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

vrijdag

10 november

Sint Maarten viering

maandag

13 november

Bezoek aan Terra Oldekerk, groep 8

8.45-11.00 uur

dinsdag

14 november

Koffieochtend, 8.15-8.30 uur kijkje in de klas, daarna
koffie in de teamkamer

8.15 uur

dinsdag

14 november

Fietsverlichtingscontrole, alle kinderen nemen hun
fiets mee naar school

ochtend

dinsdag

21 november

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7

dinsdag

28 november

Informatieavond Voortgezet Onderwijs, groep 7/8

Dinsdag

5 december

Sinterklaasviering

Dinsdag

5 december

Margemiddag groep 1 t/m 4

’s middags vrij

Woensdag

20 december

Podiumkunsten groep 1/2

12.00 uur

donderdag

21 december

Kerstviering

Vrijdag

22 december

Clinic basketbal vereniging Donar, groep 5 t/m 8

10.15 uur

Vrijdag

22 december

Margemiddag groep 5 t/m 8

’s middags vrij

19.30-21.00 uur
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Verjaardagen
Jarige

Datum

Delano Visscher

14 november

Enzo Rijkens

16 november

Niek Hindriksen

25 november

Juf Marloes

3 december

Wij feliciteren deze jarigen en wensen hen een hele fijne dag toe.

Trefwoord
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden



Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen



Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

Komende periode
Sinterklaas
De Sinterklaasclub is dit schooljaar uitgebreid met Agnes, Ellen en juf Miranda, fijn dat (moeder) Annemiek
ook dit jaar weer wil helpen! We komen a.s. woensdagmiddag voor het eerst bijeen. Jullie ontvangen
binnenkort een berichtje van ons over dit super gezellige feest! Zijn er mensen die ons kunnen helpen op de
dag zelf, meld je dan alvast aan bij juf Miranda of juf Marijke! graag!
groetjes, juf Marijke en de rest van de Sintclub!

Fietsencontrole
Dinsdag 14 november worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Kijkt u tevoren de
fiets van uw kind(eren) zelf ook nog even na? We kunnen hiervoor nog hulp gebruiken dus
als u beschikbaar bent dan horen wij dit erg graag.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
Waarschijnlijk hebben jullie het al wel gehoord, maar nog even voor de ouders van de kids die thuis niet
zoveel vertellen ;) juf Marijke is weer zwanger, alweer 16 weekjes, haar buik begint al een beetje te
groeien…
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we veel voorgelezen uit spannende boeken, die
natuurlijk allemaal een goede afloop hebben. Met de kunstenaar hebben we monsters
gemaakt op hout met steentjes en we maakten monsters met ecoline. De kinderen
hebben ook boekverslagen gemaakt, van hun zelf gekozen lievelingsboek. Werkjes
om trots op te zijn! De Kinderboekenweek hebben we afgesloten met een
‘tentoonstelling’ en de presentatie van het lied ‘Griezeltje’. De kinderen vonden het
best spannend, maar ze hebben het geweldig gedaan. Erg leuk om te zien hoeveel
ouders en andere belangstellenden er waren.
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we nu echt in de herfstsferen beland. Allerlei aspecten van
dit seizoen komen voorbij in de kringactiviteiten en de werklessen. We leren over
herfstkleuren, herfstweer, dieren in de herfst en ga zo maar door.
Groep 2 gaat woensdagochtend weer met juf Marijke boven werken (een uur), ze werken
deze ochtend over de letter H, ook de letter die in de klas centraal staat. Deze week zijn we
druk bezig met de lampionnen; een spin of een uiltje. Het eerste feest van het gezellige najaar
staat voor de deur. Vrijdag 10 november vieren we Sint Maarten op school, wilt u uw kind een
lampionstokje meegeven voorzien van naam? De ouderen uit het dorp zijn uitgenodigd om de
zangkunsten te mogen bewonderen (maar ook andere ‘ouderen’/opa’s/oma’s zijn vanaf 11:30
welkom in de sportkantine.) Er wordt al druk geoefend in de klas en tijdens de muzieklessen
van meester Martin.
Op 18 november komt Sinterklaas aan in Dokkum, we volgen op school de verhaallijn van het
Sinterklaasjournaal. Nadere informatie volgt.
Alvast voor in de agenda: speelgoedochtend 17 november.
Podium kunsten: 20 december 12:00 uur op de groene trap.
Het wordt dit jaar een kerstvoorstelling van de kleuters.

Groep 3&4
We zijn druk bezig met het maken van een mooie lampion. Het is geel en er zitten gaten in……….
ra, ra, wat voor lampion maken wij?
Verder hebben we nieuw magnetisch constructie materiaal in de klas. Hier mogen de kinderen mee werken
als ze hun taak af hebben of een ander ingepland momentje, zodat iedereen er een keer mee mag bouwen.
Foto’s hiervan kunt u op de website zien www.gavelander.nl -> groep 3/4
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Groep 3: We zijn al weer bezig in kern 3. In deze kern leren we de letters: d, oe, z,
ij, h. Veel kinderen halen de b en d nog door elkaar. Ook lange en korte klanken,
zoals de e en ee worden door sommige kinderen door elkaar gehaald. Met rekenen
zijn we bezig met splitssommen en bussommen. De bussommen zijn de voorlopers
op plus- en minsommen. Hoeveel komen erbij (+) en hoeveel gaan eruit (-).
Groep 4: Wij zijn bezig met rekenen met sommen uitrekenen op een getallenlijn in
sprongen van 10 en 1. Verder hebben we nu de tafel van 2 en keersommen. Tot
slot hebben we de vrienden van 10 gehad. Hierbij moeten de kinderen 10-tallen bij
elkaar zoeken die samen 100 vormen, zoals: 60-40 of 20-80.Voor spelling hebben
we de spellingsregel: schroef geleerd en met taal hebben we het gehad over
tegenstellingen zoals: hoog-laag, warm-koud en samengestelde woorden zoals:
tafelkleed, huisarts, stoelpoot. De woorden moeten afzonderlijk ook wat betekenen,
dus niet elk woord dat je uit elkaar kan halen en in lettergrepen verdelen kan, is
een samengesteld woord. Sommige kinderen vinden dit nog lastig en gaan elk
woord dat lettergrepen heeft als samengesteld woord zien.

Groep 5&6
In groep 5/6 zijn de kinderen de afgelopen weken weer begonnen met het zelf inplannen van de taken met
behulp van de weektaken. Zo werken we aan het eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk van de
kinderen. De kinderen mogen zelf weten aan welke taak ze op welk moment werken en tekenen dit
vervolgens af. Niet altijd even makkelijk, want hoeveel tijd heb je voor het werk nodig? En op welke dag heb
je waar zin in?
Bijna alle kinderen hebben inmiddels een boekbespreking gehouden. De laatste kinderen zijn deze week
aan de beurt. Voor groep 5 was dit de eerste keer en best wel spannend. De kinderen hebben mooie
PowerPoints gemaakt en hebben aan de hand daarvan een zelf gekozen boek gepresenteerd. De kinderen
hebben ontzettend goed hun best gedaan en tot nu toe allemaal een dikke voldoende gehaald!

Ook wij zijn begonnen met de lampionnen voor Sint Maarten. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zelf
gekozen welke lampion ze wilden maken. Ze hadden hierbij de keuze uit 4 verschillende lampionnen. We
gaan hier deze week nog even hard mee aan de slag om ze af te krijgen, zodat ze as. Zaterdag kunnen
schitteren langs de deuren.
Bij Sint Maarten hoort natuurlijk ook het zingen van liedjes. Groep 5/6 heeft een nieuw liedje geleerd: de Sint
Maarten Blues. Met dit liedje kunnen de kinderen al swingend langs de deuren! Benieuwd naar hoe deze
gaat? Je kunt 'm vinden via onderstaande link.
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Groep 7&8
In de afgelopen weken hebben we al een aantal spreekbeurten gehad. Met hele mooie resultaten, we zijn
erg blij dat de kinderen het zo goed oppakken! En we hebben veel belangstelling voor de komende
spreekbeurten.
In de komende periode zullen we u van veel informatie voorzien over de verschillende middelbare scholen
die allerhande vormen van onderwijs bieden. Het is natuurlijk heel goed om in ieder geval naar onze eigen
informatieavond te komen op de 28ste november. De opgave voor de informatieavond kan via
r.edens@westerwijs.nl of m.landlust@pentaprimair.nl. We hopen dat u in grote getalen komt, zodat we de
informatieavond nog eventueel kunnen uitbreiden.
Topo Meander geeft bij sommige van jullie storing, een wit scherm. Dit is bij ons bekend en juf Roelien is
hier mee bezig. Een oplossing is nog niet gevonden. Het enige advies is, via Chrome de flash instellingen
goed zetten zodat de website goed kan laden. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte. Mocht
het voor de kinderen door deze technische problemen niet mogelijk zijn om thuis te oefenen met Meander,
willen wij de leerlingen de gelegenheid geven om tijdelijk de Meander oefeningen op school te doen.
Dinsdag 14 november aanstaande gaan wij met groep 8 een bezoek brengen aan de Terra Oldekerk.
Er heeft zich een ouder afgemeld om mee te fietsen. Mocht u deze ochtend nog gezellig mee willen fietsen
(of chauffeuren bij erg slecht weer) dan horen wij dit erg graag.

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

5 december 2017

