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Automatische incasso:
Aan het eind van deze maand worden de kosten van het overblijven en de ouderbijdrage/schoolreis door
de penningmeester van de OV geïncasseerd.
Schoolkamp groep 5 t/m 8:
Het schoolkamp voor groep 5 t/m 8 is op woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni. De bestemming is
groepsverblijf “Meisterhof” in Dwingelo.
Ideeëndoos:
De leerlingenraad heeft voor alle klassen een ideeëndoos gemaakt. Ook attenderen we u nog even op de
ideeëndoos die in school staat.
Hoofdluiscontrole:
Tijdens onze laatste hoofdluiscontrole waren alle kinderen hoofdluisvrij! Luizenopsporingsteam (LOT)
bedankt voor de controle. Het LOT kan nog wel wat hulp gebruiken. Hebt u tijd en/of lijkt het u leuk,
meldt u dan aan bij Wiesje vd Berg, telefoon 421919.
Kerstmusical DE HEMEL OP STELTEN:
Na de herfstvakantie starten we met de repetities voor onze nieuwe kerstmusical:
"De Hemel op Stelten", een leuke, spetterende musical die gaat over een engelenkoor!
Heb je zin om mee te doen? Geef je op en kom heerlijk mee repeteren.
De repetities zijn op donderdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur in de kerk van Boijl. Het is geen groot
probleem als je een keertje niet kunt, er zijn 8 repetities en een generale.
We treden twee keer op met de musical, natuurlijk op kerstavond 24 december 19.00 uur in Boijl en in
Oosterwolde in Rikkingahof eveneens op 24 december waarschijnlijk in de ochtend.
De eerste repetitie is op donderdag 3 november, wij hopen dat er weer veel kinderen mee komen
doen. Neem gerust vriendjes/vriendinnetjes/klasgenoten mee! Iedereen is welkom.
Deelname is kosteloos.
Hartelijke groet Mirjam & Minnie
Mirjam 0612303308 // mirjamcornelisse@live.nl
Minnie 0561421636 // l.j.diever@hotmail.com
Schoolontbijt:
Dinsdag 8 november organiseren we een schoolontbijt. Samen ontbijten geeft
energie, qua voeding en gezellig samenzijn. Uw kind (-eren) kan/kunnen deze
ochtend zonder ontbijt op de ‘gewone tijd’ naar school.
Schoolversieren:
Maandag 14 november gaat de OV met hulp van ouders de school in
Sinterklaassfeer versieren. Ze beginnen om 13.15 uur. Helpt u ook mee?
Ontruimingsoefening:
Dinsdag 1 november hebben we weer een geslaagde ontruimingsoefening gehad.
Zakelijke ouderavond:
Donderdag 24 november houden we de zakelijke ouderavond op school. We starten deze avond om 19.30
uur met de gebruikelijke agendapunten. De papieren versies van de agenda, notulen en jaarverslagen
ontvangt u volgende week van ons. Na de pauze is het thema: andere schooltijden. Annigje van den Berg
hebben we deze avond uitgenodigd om ons hierover te informeren.

Dansles in Oosterwolde:
Eijer Producties, de Dans- en Theaterschool uit Zuid Oost Friesland, start naast Freerunning nu ook
met Dansles in Oosterwolde.
De stijl die Eijer Producties verzorgd is Dansmix. Dit is een combinatie van verschillende dansstijlen.
Zo is de groep de ene keer bezig met het aanleren van een streetdancechoreografie en een andere
keer zijn ze bezig met een moderne dans. Naast het meedoen aan de eindvoorstelling van de Dansen Theaterschool doen de dansgroepen ook twee keer per jaar mee aan een wedstrijd. Dit is het
Fries Kampioenschap Dans en het open Fries Kampioenschap dans.
Bij de jongste groep, vanaf 5,5 jaar oud, werkt de docent met een speciale dansmethode, die
ontwikkeld is door Eijer Producties. Dit is Leer dansen met Esther en Remco. Aan de hand van een
boekje leren kinderen danspasjes. Een aantal keren per jaar is er een ‘toetsmoment’ waarbij
gekeken wordt of de kinderen de pasjes ook echt kunnen. Beheersen ze de pasjes dan ontvangen ze
een sticker voor in hun boekje.
Interesse in één van de lessen van Eijer Producties? Kom een keer langs voor 2 gratis proeflessen.
De lessen worden gegeven in het gymlokaal aan de Wemeweg 1. Meer informatie is te vinden op de
site van Eijer Producties
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2:
Project:
De kleuters werken over de herfst. We hebben al heel veel herfstmateriaal op de herfsttafel liggen, het
ziet er prachtig uit. Ook hebben we onze lampion al klaar en starten we vanaf vandaag met het zingen
van de verschillende lampionnen liedjes. De kinderen hebben de liedjes vandaag mee naar huis gekregen
dus het oefenen en zingen kan beginnen!
We leren de letter h van herfst.
iPad:
Bij de kleuters hebben we weer nieuwe apps op de iPad. Naast letterschool (schrijfwijze leren van letters
en cijfers), puzzels en kleurenkennis hebben we nu ook apps met tellen en horen van de beginklank en
eindklank van verschillende letters en/of lettercombinaties .
De iPad is een onderdeel van de werkles en kan gekozen worden. De kinderen zijn erg enthousiast om
hiermee aan de slag te gaan.
Gym:
Iedere donderdagochtend hebben de kleuters samen met de boys van groep 3 gym in het gymlokaal.
Zorg deze dag voor niet te moeilijke kleding, het zou fijn zijn als een ieder zich zelf kan redden met aan
en uitkleden. Juf helpt echter altijd met moeilijke dingetjes maar…… eerst zelf proberen!
Het volgende project is natuurlijk Sinterklaas! Sommige kleuters zijn al aan het aftellen maar we hebben
het op school eerst nog even alleen over de herfst!
Nieuwe leerling:
Roan Keijzer die 23 oktober 4 jaar is geworden mogen we als nieuwe leerling bij ons op school
begroeten. Roan van harte welkom bij ons op school.
Groep 3/4:
Groep 3 heeft bijna kern 10 afgerond. Dit blok leerden we de letters d,oe,z,ij en h. Begin van
volgende week heeft groep 3 de herfstsignalering. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis
van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog
niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het
computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we
zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het
eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en
een letterdictee (fonemendictee).
Van Zwijsen kregen wij nog een bericht m.b.t. het tijdschrift Maan-roos-vis!
Welke letters en woorden kan uw kind in groep 3 al lezen? Kijk en leer thuis mee met het leukste
kindertijdschrift Maan roos vis! U kunt samen met uw kind oefenen met leerstof die 100% aansluit
bij de methode op school. Wij attenderen u erop dat u tot 8 november 2016 een jaarabonnement op
Maan roos vis kunt afsluiten op zwijsen.nl/tijdschriften.

Waarom Maan roos vis?
- Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school
- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven
- Aanbevolen door leerkrachten
- Abonnement stopt automatisch
- Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen
Groep 3 heeft deze week blok 2 van rekenen afgesloten. Volgende week starten we met blok 3.
In dat blok leren wij:
- herkennen van de getallen op het rekenrek
- splitsen van hoeveelheden
- tellen van spullen die we niet zien
- plus en min
- bussommen
Groep 4 is begonnen aan blok 3 met spelling. Afspraken die aan bod komen zijn:
afspraak worst - 3 medeklinkers achteraan
afspraak struik – 3 medeklinkers vooraan
afspraak slang – je hoort één klank maar je schrijft twee letters. Tussen de n en k komt nooit een g
afspraak fiets – je kunt niet horen of je een s/z of v/f schrijft.
afspraak schroef – sch en schr schrijf je altijd zo
afspraak wolf – tussen sommige medeklinkers hoor je een /u/ die schrijf je niet
Vanaf nu kunnen de kinderen bovenstaande afspraken weer thuis oefenen op www.bloon.nl
Groep 4 heeft de tafel van 10 meegekregen om te oefenen, deze moeten ze dinsdag 8 november
beheersen. Als de kinderen de tafel eerder kennen, mogen ze deze natuurlijk ook eerder opzeggen.
Vorige week heeft stagiair Lennart besloten om te stoppen met zijn opleiding. Dat houdt ook in dat
hij niet meer komt stagelopen in groep 3 en 4.
Groep 5/6:
Spelling:
Volgende week is het dictee van blok 2. Dan hebben we de eerste twee blokken van spelling
afgerond en beginnen we met blok 3. De categorieën die dan aan bod komen zijn:
Groep 5: dertig, specht, lachen en we herhalen mollen, eend, muisje, zwarte en mieren.
Groep 6: werkwoorden, circus en we herhalen knabbelen, geit, pauw, dirigent.
De kinderen die een handelingsplan spelling hebben krijgen de woordjes en afspraken mee naar huis
om extra te kunnen oefenen. Ook kan thuis worden geoefend met BLOON.
Kanjertraining:
Met Kanjertraining hebben we deze week gesproken
over: hoe zie ik mijzelf? Door middel van het inkleuren
van trappetjes konden de kinderen met de thema’s blij,
vrolijk, humor en krachtig, stoer, moedig, dapper en
vriendelijk, bescheiden, invoelend aangeven hoe zij
zichzelf zagen. Knap om te zien en te horen hoe deze
kinderen over zichzelf denken en hoe ze als echte
kanjers voor de klas hun antwoorden mochten toelichten.
Geschiedenis:
Vorige week hebben de kinderen van groep 5 en 6 de samenvatting van thema 1 mee naar huis
gekregen om de toets thuis te leren. Op woensdag 9 november is de toets. Succes!
Groep 7/8:
Engels:
Woensdag 2-11 is de samenvatting van Engels meegegeven aan de leerlingen van groep 7-8. De toets is
op woensdag 9-11.
Spelling:
De controledictees van blok 2 zitten erop. De leerlingen ontvangen van blok 3 deze week de oefen/
leerbladen om ook thuis met de spellingafspraken aan de slag te gaan.

Slotoffensief:
Groep 8 heeft het slotoffensief gehad. Alle groep 8 leerlingen hebben een verslag van het gesprek mee
naar huis gekregen.
Doemiddag AOC Terra in Wolvega:
Onder voorbehoud op donderdag 17 november. Meer informatie volgt binnenkort.
Drempelonderzoek groep 8:
Donderdagochtend 10 november gaan de leerlingen van groep 8 het Drempelonderzoek maken. Op deze
ochtend worden de onderdelen: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat
getoetst. Deze toets is mede bepalend voor de schoolkeuze voortgezet onderwijs van de leerlingen van
groep 8 dit schooljaar. In de week van 14 t/m 18 november worden de ouders met hun kinderen op
school uitgenodigd om de uitslag van het Drempelonderzoek te bespreken.
Wist u datjes door Milan en Jordy
Wist u dat:
 We lampionnen aan het maken zijn, het was best moeilijk. We maakten rainbow unicorns en dat
was wel leuk.
 We voor de herfstvakantie voorleeswedstrijd hadden en dat Arno de kampioen was?
 We volgende week onze eerste Engels toets hebben?
 We zelf een oplossing bedacht hebben voor teams kiezen in de pauze bij het voetbal en heel goed
gaat?
 We aan het eind van de maand vergaderen en dan kunnen zeggen wat er beter kan of kan
veranderen?
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 17 november a.s.
Agenda:
Dinsdag 8 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Maandag 14 november
Dinsdag 15 november
Woensdag 16 november
Donderdag 17 november
(ovb)
Maandag 21 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 30 november
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december
Vrijdag 23 december

Nationaal schoolontbijt
Bezorgen bestelling kinderpostzegels
8.30 – 12.00 Uur Drempelonderzoek groep 8
Sint Maarten
13.15 Uur school in Sinterklaassfeer.
17.00 Uur bijeenkomst OPR
13.00 – 15.00 Uur kennismakingsmiddag groep 8 Stellingwerf
College
12.15 Uur Doemiddag groep 8 AOC Terra Wolvega
19.15 Uur informatieavond Stellingwerf College ouders groep 8
19.30 Uur zakelijke ouderavond.
Groep 1 ’s middags vrij.
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
Sinterklaasviering. ’s Middags geen school.
19.30 Uur voorlichting verrijkt en versneld vwo voor ouders en
leerlingen groep 8
Start schaaktoernooi groep 5 t/m 8
Start kerstvakantie. ’s Middags geen school.

