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Schoolfruit
Woensdag 15 november zijn wij gestart met ons schoolfruit. ’t Is iedere week weer
spannend wat voor fruit/groente er afgeleverd wordt. Het doel is, dat kinderen leren om
verschillende soorten fruit en/of groente te eten. Ook het belang van het eten van groente of
fruit wordt natuurlijk besproken.
Wij laten de kinderen wel alles proeven, maar wanneer zij iets echt niet lekker vinden krijgen
de kinderen ander fruit/groente.

Leerlingenraad
Vrijdag 17 november hebben wij leerlingenraad gehad. Tijdens deze leerlingenraad is
opnieuw de aanschaf van een trampoline besproken. De leerlingenraad heeft unaniem
besloten om geen trampoline aan te schaffen, omdat er de laatste tijd o.a. veel jongeren op
het plein zijn en de kinderen bang zijn voor vernielingen.
Alle combinatiegroepen krijgen nu € 250,00 om te besteden aan buitenspelmateriaal. Op de
volgende leerlingenraad van 8 december hopen wij een verlanglijstje van iedere groep
binnen te hebben. In de nieuwsbrief van 15 december zullen wij vermelden wat wij voor
iedere groep aan gaan schaffen.

TypeTopia
Tijdens de koffieochtend van oktober kwam naar voren , hoe belangrijk het is dat kinderen
goed kunnen typen. Als school bieden wij dit niet aan, omdat wij keuzes moeten maken
tussen vakken en wat wij daarnaast aanbieden. Eén van de ouders gaf aan dat TypeTopia
een goed en leuk programma voor het leren van het gebruik van het toetsenbord op een
effectieve manier. Even googelen………….

Koffieochtend
Op de laatste koffieochtend van 21 november was de animo niet groot. Het doel van de zo’n
‘uurtje’ is, om bij te praten over schoolse ‘zaken’ , er kunnen vragen gesteld worden over
school en wij kunnen (eventueel) discussiëren over verschillende onderwerpen. Op
woensdag 13 december is er weer een koffieochtend. Wij hopen, dat er dan meer ouders
een kopje koffie of thee komen drinken.

Kinderzwerfboekstation
In de grote hal op school staat de kar met boeken, ons zgn. zwerfboekstation. Wij vinden dat
hier meer gebruik van gemaakt kan/moet worden. Lezen is erg belangrijk voor zowel
volwassenen als kinderen. Om het gebruik van het station te stimuleren willen wij graag dat
de kinderen een boek meenemen en dit gaan ruilen. Het boek dat meegenomen wordt kunt u
zelf aanmelden voor een zgn. zwerfcode (ieder boek krijgt dan zijn/haar eigen unieke code).
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Het mag een stripboek, prentenboek, voorleesboek of informatief boek zijn, dat maakt niet
uit. Wat wel uitmaakt, is het meedoen!!!!

Staking op 12 december
Op dit moment weten wij niet of onze regering akkoord gaat met het gestelde ultimatum van
de bonden met betrekking tot betere arbeidsvoorwaarden voor het po (primair onderwijs).
Hier komt op 5december meer duidelijkheid over.
Wanneer de regering niet akkoord gaat met de voorstellen, is er op dinsdag 12 december
opnieuw een staking onder het personeel van het basisonderwijs.
Ook onze school zal dan dicht zijn. Via de mail houden wij u op de hoogte.

Flyer
Wij willen voor school graag een 'pakkende' Flyer maken, waar onze sterke punten van de
school liggen en wat ouders van ons kunnen verwachten.
Wie van de ouders (of lezers van de nieuwsbrief) heeft ervaring met het maken van een
Flyer en wil ons hierbij helpen?
Opgave kan via f.olijve@opo-furore.nl

Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen zit weer helemaal vol. Jasjes, vesten, pantoffels en
noem maar op. Donderdag 30 november gaat alles naar de kleding container. Dus wanneer
u of uw kind iets mist adviseren wij hem of haar een kijkje te komen nemen in de mand.

Next Level
Hieronder licht ik twee onderdelen toe vanuit ons Next Level project waar wij na de
zomervakantie mee zijn gestart.
Tijdens de informatieve ouderavond heeft Annette Pool (beleidsmedewerker kwaliteit van
OPO Furore) iets verteld over ouder betrokkenheid.
Dit is een klein onderdeel van onze plannen met betrekking tot het Next Level project waar
onze school aan werkt. Wij willen binnen een jaar ouders en kinderen meer zien als partner
en in een driegesprek (ouder (s), kind en leerkracht) vastleggen wat belangrijk is voor de
ontwikkeling van het kind. Dergelijke gesprekken liggen in het verlengde van de kind
gesprekken die leerkrachten nu al met kinderen voeren.
Op dit moment werken wij op het gebied van rekenen gepersonaliseerd.
Dit wil zeggen, dan kinderen zoveel mogelijk op eigen niveau instructie en
verwerkingsopdrachten krijgen op het gebied van rekenen. In de praktijk kunnen kinderen
dus voor instructie en verweking van hun opdrachten bij een andere leerkracht in de groep
zitten. Dit geldt nu alleen voor rekenen. Wanneer dit 'nieuw' is voor kinderen, worden de
ouders hier over geïnformeerd door de leerkracht.

Wij zijn net overgestapt van ons leerling volgsysteem Esis naar ParnasSys. ParnasSys is
een leerlingvolgsysteem dat beter aansluit bij het gebruik van iPads, waar de kinderen de
verwerken van rekenen op maken in Gynzy. De leerlijnen waar kinderen aan werken komen
in het systeem te staan, zodat het gemakkelijker is om een zgn. leerlingenkaart (met o.a.
toets gegevens) te maken en kinderen ‘vlot’ onderwijs op maat aan te bieden
In de nieuwsbrief van 15 december kunt u lezen over de Next Level onderdelen:
> De wereld om ons heen beleven en/of in school halen
> Gezonde fysieke en mentale ontwikkeling

Informatie over bezoek Sinterklaas d.d. dinsdag 5 december 2017

•
•
•
•

Sinterklaas wordt tussen rond 8.30 uur op school verwacht De kinderen hoeven dus
eerst niet in school.
Wij hopen dat veel ouders samen met hun kind Sinterklaas en zijn Pieten op het plein
willen verwelkomen.
Ouders die samen met hun peuter komen mogen na de aankomst mee naar binnen en
naar het speellokaal. Daar hebben ze de gelegenheid om Sinterklaas te ontmoeten.
Na dit bezoek, gaan zij ook weer naar huis.
Vervolgens gaan de groepen om de beurt naar het speellokaal.
Peuters vanaf 2 ½ jaar
9:00 - 9:15 uur
Mogen met ouders in het
speellokaal

•
•
•
•
•
•

Groep 1 en 2

9:30 - 10:15 uur

Pauze

10:15 – 10:45 uur

Groep 3/4

10:45 – 11:30 uur

Sint bezoekt groepen
5/6/7/8

11:30 – 12:00 uur

De kleuters van groep 1 en groep 2 zijn om 10.30 uur vrij. Wij verzoeken de ouders de
kinderen uit de klas te halen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen gewoon om 14:00 uur uit.
Alle kinderen krijgen ’s morgens drinken en speculaas op school en hoeven dus geen
fruit en drinken mee. Wel moeten de kinderen brood en drinken mee voor de lunch.
De groepen 5 t/m 8 vieren Sinterklaas met surprises in hun eigen lokaal. Iedere leerling
maakt een surprise met een gedicht.
De versierde schoenendozen (groep 1 t/m 4, met duidelijk de naam van uw zoon/
dochter) willen we graag uiterlijk 30 november op school hebben en de surprises
(groep 5 t/m 8) moeten uiterlijk 4 december (het liefst vóór) op school aanwezig zijn.
Wilt u op 5 december geen auto’s parkeren voor school, maar de parkeerhavens
gebruiken, zodat de Sint de school makkelijk kan bereiken.

Nieuws uit de groepen

Groep 1 en 2
“Jongens, heb je het al vernomen tieralalie tieralala Sinterklaas is aangekomen tieralalie
tieralala”
Het zal u vast niet ontgaan zijn.. Sinterklaas is weer in het land. En natuurlijk zijn we bij de
kleuters ook helemaal in de Sinterklaassfeer. De poppenhoek is weer omgebouwd tot
Pietenhuis, waar ze zich naar hartenlust kunnen verkleden als pietje of als de Sint. En dan
natuurlijk ook even pepernoten uitdelen. Bij de kleitafel zijn pietjes bezig met pepernoten
kleien en ze verdelen over de zakken. Precies zoveel als op het pepernotenpapier staat. Ook
is de stoomboot nagebouwd met planken en houten blokken. Naast spelen wordt er ook druk
geknutseld en geverfd. We leren de letters /S/ van sint, speelgoed, strooigoed, schoen en
staf, maar ook de /p/ van piet, pepernoten, paard. En elke dag zingen we uit volle borst alle
sinterklaasliedjes die we kennen.
Rond het fruiteten kijken we altijd even de herhaling van het Sinterklaasjournaal. Spannend
hoor. En omdat we helemaal fan zijn van Jan Boerenfluitjes, doen we hem graag een paar
keer per week na. Kijk maar even op facebook voor de leukste filmpjes.
Denkt u ook nog om de versierde doos die de kinderen mee naar school moeten.
We willen er ook weer een gewoonte van maken om zo om de 6 weken naar de bibliotheek
te gaan met de kleuters. Dit is dan op een vrijdag morgen (data komen nog) Wie kan juf Irma
assisteren met het bibliotheek bezoek? Opgeven graag zo spoedig mogelijk bij juf Irma.
OPROEP: Wie heeft er plastic tasjes voor ons?????

Groep 3 en 4
Op woensdag 8 november hebben de kinderen genoten van het Nationaal schoolontbijt. De
bruine- en krentenbollen waren favoriet in groep 3 en 4.

Het boekenkoffertje is inmiddels mee naar huis. Elke week op woensdag is er iemand die
zijn/haar bespreking houdt. In het koffertje zit een map met daarin uitleg over wat er van de
kinderen wordt verwacht.
De tijd van drukte en gezelligheid is inmiddels gekomen. De kinderen hebben afgelopen
woensdag wat lekkers van Sint en Piet in hun vak kunnen vinden. Ineens hadden we heel
veel geld in de klas!

Groep 5 en 6
Afgelopen dinsdag zijn wij met groep 5 t/m 8 naar de Sport en Fun Startdag geweest. In de
gymzaal van Oenkerk stond een opstelling met allerlei leuke gymactiviteiten voor ons klaar.
Wist u dat...
........ de Sinterklaaspret begonnen is ?
........ de lootjes voor Sinterklaas getrokken zijn en iedereen haar of zijn
creativiteit weer kwijt kan in het maken van surprises en gedichten ?
……. de cadeaus het liefst vóór maandag 4 december moeten worden ingeleverd ?
Het schoolschaatsen is weer van start gegaan. Inmiddels hebben de kinderen al 2
schaatslessen gehad. De kinderen van groep 5 en 6 vinden het erg leuk en leerzaam. Het is
dan ook een groot succes. Wij bedanken de ouders, die zorgen voor het vervoer.

Groep 7 en 8
Wisten jullie dat:
➢ het schoolontbijt erg gezellig was?
➢ we begonnen zijn met het schoolschaatsen in de Elfstedenhal?
➢ dat de kinderen inmiddels al twee van de vijf lessen hebben gehad?
➢ er dit seizoen ook ijshockey-les wordt gegeven?
➢ er enkele leerlingen erg enthousiast hieraan deelnemen?
➢ wij kunnen meedoen met schoolschaatsen door ouder- en pakehulp met vervoer?
➢ dat wij hen daarvoor bedanken?
➢ dat groep 7/8 dinsdag 21 november lekker heeft gesport tijdens de kick-off van High
five voor sport in de sporthal van Oentsjerk?
➢ Iedereen drijfnat was vanwege het slechte weer?
➢ de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest weer in volle gang zijn?
➢ de lootjes zijn getrokken?
➢ iedereen zijn best gaat doen om een leuke surprise en een mooi gedicht te maken?
➢ de surprises liefst vóór maandag 4 december worden ingeleverd?
➢ groep 7/8 ook dit jaar iets leuks gaan doen in het kader van Sinterklaas?
➢ de kinderen huiswerk meekrijgen voor rekenen en druk bezig zijn om de tafels te
oefenen?
➢ alle kinderen een tafel-wc-poster hebben meegekregen om thuis op te hangen?
➢ de leerlingen in groepjes onder leiding van Hans Noordenbos een robot bouwen en
programmeren?
➢ het leuk is om te zien dat, meisjes en jongens veel plezier beleven aan techniek?

Verjaardagen
05-12 Sint Nicolaas
09-12 Kirsten Hessels
09-12 Liedeweij v.d. Werff
13-12 Marle Hessels

Een hele fijne dag allemaal!!

