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Zakelijke ouderavond
De zakelijke/interactieve ouderavond was een interessante,
gezellige en nuttige avond. Vanuit de MR en de OV is er een
toelichting gegeven op de verslagen en de activiteiten.
Bedankt daarvoor! We hebben gesproken over onderwijs en
we hebben input gekregen over hoe er naar de school wordt
gekeken en waar we ons nog verder in kunnen ontwikkelen.
We nemen dit mee richting de toekomst. Ook de 'kletspot''
was een succes, leuk om op deze manier met elkaar in
gesprek te gaan. Lucy bedankt! We vonden het fijn om veel
ouders te zien tijdens de avond maar omdat we merken dat
het een drukke tijd is, zullen we volgend schooljaar de
ouderavond eerder laten plaatsvinden. We hopen dan op
een hoge opkomst. Heeft u nog tips of ideeën dan horen we
dat graag!

AGENDA:
18 november:
Voorleeswedstrijd groep 7/8.
21 november: MR vergadering.
2 december: Sinterklaasviering.
alle kinderen van groep 1 t/m
4 zijn om 12.00 uur vrij.
7 december: Groep 5/6 Drents
museum.
22 december: Kerstviering.
23 december: Start
kerstvakantie 12.00 uur.

Sinterklaasviering
De Sinterklaasviering vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 december. Deze dag worden alle kinderen om 8.20
uur op het plein verwacht waar we de Sint zullen verwelkomen. Gelukkig zijn alle ouders ook weer
welkom op het schoolplein zodat ze kunnen meegenieten van de intocht en het zangoptreden van alle
kinderen, onder leiding van juf Minka. Daarna gaat de Sint samen met zijn Pieten naar de hal, waar alle
broertjes en zusjes van de schoolgaande kinderen een cadeautje krijgen. Dit vindt plaats tussen 9.00 en
9.15 uur. Ouders mogen met de broertjes/zusjes mee naar binnen. Sinterklaas gaat natuurlijk ook alle
klassen langs en om 12.00 uur is de dag dan afgelopen voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. Mocht
dit een probleem opleveren dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht en dan proberen we dit op te lossen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 spelen, geheel volgens traditie, tot 14.00 uur pepernotenbingo!

Audit
8 november heeft de audit plaatsgevonden. We hebben als team direct een korte terugkoppeling
gekregen en we zijn zeer tevreden met de uitkomst. Alle punten waar de inspectie naar kijkt zijn
beoordeeld en we voldoen aan alle standaarden. Natuurlijk kwamen er ook een aantal ontwikkelpunten
naar voren. Zodra het rapport beschikbaar is, zullen we dit delen met de MR en koppelen we dit ook terug
via de nieuwsbrief.

Even voorstellen
Lars
Mijn naam is Lars Damstra ik ben 15 jaar en ik loop hier stage namens RSG De Borgen.
Ik loop hier 2 week stage en zit op mijn laatste dag van de 2 weken.
Ik loop stage ik groep 7/8 bij meester Mark en juf Rianne. Ik heb het ontzettend naar mijn zin deze weken
en de klas is heel energiek en leuk. Ik krijg veel contact met de leerlingen en help ze waar het nodig is. De
collega`s waar ik mee samen werk zijn vriendelijk en hebben een goed gevoel voor humor. Als het kon zou
ik hier zeker langer willen blijven en de kinderen uit de klas zouden dat ook zeker niet erg vinden zeggen
ze.
Ik wil persoonlijk de school bedanken dat ik de kans heb gekregen om hier stage te lopen en hier een
ongelofelijke tijd te krijgen.
Bedankt!
Angela
Mijn naam is Angela Knevelman ik ben 19 jaar ik doe de 2 jarige opleiding helpende zorg en welzijn in 1
jaar. Ik loop het hele schooljaar stage op maandag en dinsdag in groep 3/4. Ik help de kinderen met hun
opdrachten als ze iets niet snappen. Met de lampion heb ik de kinderen geholpen met alle benodigdheden
voor ze klaar te maken, voor sinterklaas heb ik alles voor ze klaar gelegd zo dat ze gelijk aan de slag
konden. Ik heb de themakisten waar ik de kinderen regelmatig bij help klaar gemaakt. Ik vind het super
leuk om de kinderen daar in te begeleiden en de kinderen te laten zien dat ze het zelf kunnen en ik vind
het ook heel leuk om de kinderen dingen te leren. Ik woon in leek en mijn hobby is dansen, ik dans 6 keer
in de week bij de dansschool SDM.

Veilig leren lezen groep 3
In groep 3 gebruiken we voor het leren lezen de meest actuele versie van Veilig leren lezen. Juf Hanneke
deelt geregeld informatie met de ouders van groep 3. Hieronder volgt algemene informatie over de methode
van de website Veilig leren lezen – Uitgeverij Zwijsen.
Aanvankelijk lezen en taal voor groep 3 Veilig leren lezen is al jaren de meestgebruikte methode voor
aanvankelijk lezen en taal in groep 3. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en
spellen met deze methode. In de kim-versie vormen de klank en letter het uitgangspunt. Leerlingen leren
steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door te luisteren, voelen, kijken, schrijven
en ordenen maken ze sneller de stap naar het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.
De belangrijkste kenmerken
• De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties
• Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen
• Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van
zinnen en teksten
• Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat.
• Wereldoriënterende thema’s
• Spelend leren per kern
• Gepersonaliseerde software voor school én thuis

Kinderpostzegels.
Groep 7/8 heeft weer een topprestatie geleverd! Ze hebben voor in totaal 2.201,75 euro aan bestelilingen
opgehaald. Goed gedaan toppers!

