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Pietengym:
Buurtsport Ooststellingwerf organiseert Pietengym op dinsdag 29 november van
15.30 - 16.30 in de gymzaal in Makkinga (Dorpshuis)
Dit voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Verkleed komen mag!!
Kosten: 1 euro (betalen in de zaal).
Meedoen? Mailtje naar fa.schnoor@gmail.com (ovv naam - groep - activiteit).
Opgeven kan tot en met donderdag 24 november.
Nationaal Schoolontbijt:
Ook onze school deed op dinsdag 8 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt dat van 7 t/m 11
november haar veertiende editie vierde. Ook deze keer bleek weer hoe leuk en lekker het is om samen
gezond de dag te starten. Zie voor foto’s www.mrkjdijkstraschool.nl
Kinderpostzegels:
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2016 is bekend: 9,3 miljoen euro! Kinderpostzegels is
supertrots op de kinderen die zo hun best hebben gedaan. Met de opbrengst wordt kwetsbare
kinderen in Nederland en het buitenland ontwikkelingskansen geboden voor een betere toekomst.
Dank jullie wel jongens en meisjes van groep 7 en 8!
Jumbo spaaractie:
De Jumbo spaaractie heeft voor onze school een totaalbedrag opgeleverd van € 292,03
Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt voor het meesparen! In de leerlingenraad van 25 november
a.s. gaan we bespreken hoe we het bedrag gaan besteden.
Schoolversieren:
De OV heeft samen met een aantal moeders de school in Sinterklaassfeer versierd. Het ziet er weer
gezellig uit. Bedankt!
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 agenda, notulen en jaarverslagen hebt u reeds van ons
ontvangen. Na de pauze is het thema: andere schooltijden. Annigje van den Berg hebben we deze avond
uitgenodigd om ons hierover te informeren.
Omruilen kast bibliotheek:
Dinsdag 29 november worden de MSM kast van de bibliotheek omgeruild. Dat betekent dat maandag 28
november alle geleende boeken moeten worden ingeleverd.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2:
Sint Maarten:
Gelukkig was het prachtig weer op 11 november en heeft de lapjeskat lampion vast een heel mooi
lichtje gemaakt in het donker. De liedjes zaten er in ieder geval goed in!
Nieuwe leerling:
Vanaf vandaag is Jesse de Vos bij zijn grote broer Jurre in de klas gekomen. Jesse, nog gefeliciteerd
met je vierde verjaardag en heel veel plezier bij ons op de basisschool!
Sinterklaas:
Natuurlijk werken we nu over Sinterklaas. We hebben prachtige verkleedkleren in de poppenhoek en

de bouwhoek. De kinderen spelen met het pietenhuis en maken werkjes over Sint en Piet. Ook
brandt ons kacheltje lekker en mogen de kleuters hun schoentje erbij zetten. We leren liedjes over
Sint en lezen leuke Sint boeken. De letter S van Sint staat deze weken op de deur.
Het is een fijne en gezellige tijd en de kinderen genieten enorm!
Sinterklaasjournaal:
Groep 1-2-3 en 4 volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. De uitzending is
iedere avond op NPO 3 om 18.00 uur. We praten op school over de vele dingen die in het
journaal gebeuren. Welles Piet maakt voor Sint zijn verjaardag een heerlijke taart maar
………. zal het lukken?
Groep 3/4:
Groep 3 is druk bezig met kern 4. De nieuwe letters in deze kern zijn: w, o, a, u, j.
Groep 4 kent de tafels van 2,5 en 10.
Met taal zijn we begonnen aan thema 3. Centraal staan de onderwerpen school en samenwerken.
We leren weer veel nieuwe woorden: de afbeelding, doorlezen, eindigen, herhalen, het lokaal,
nakijken, noteren, de opdracht, de regel, het schooljaar, uitgummen, van tevoren, je er niets van
aantrekken, akelig, behulpzaam, inleveren, kattig, met elkaar omgaan, ongeduldig, overleggen,
rekening houden met, samenwerken, uitschelden en vriendelijk.
Op de website staan nieuwe foto’s. Het is zeker een kijkje waard.
De gezellige sinterklaastijd is begonnen. De klas is versierd. We zijn met de klas een grote
stoomboot aan het knutselen en alle kinderen hebben werkboekje met Sinterklaas in het vak.
Groep 5/6:
Afgelopen zaterdag was het zover: de landelijke intocht van
Sinterklaas in Maassluis. Deze week hebben de kinderen van groep 5
t/m 8 het verlanglijstje mee naar huis gehad om in te vullen. Morgen
gaan we lootjes trekken en krijgen de kinderen van deze groepen
informatie, het verlanglijstje en geld mee naar huis. Vrijdagmiddag 2
december van 15.15 tot 15.45 uur houden we onze
surprisetentoonstelling voor groep 5 t/m 8. Het wordt vast weer een
prachtige tentoonstelling. U bent van harte welkom!
Spelling:
De controledictees van blok 2 zijn afgerond. We zijn gestart met blok 3. Een aantal leerlingen krijgt
deze week geven we de oefen/ leerbladen mee naar huis om ook thuis met de spellingafspraken te
kunnen oefenen.
Groep 7/8:
Drempelonderzoek
Alle leerlingen van groep 8 hebben het Drempelonderzoek gehad. Er zijn mooie scores behaald.
Leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor Lwoo, worden deze week aangemeld voor de
toetsen op het Stellingwerf College.
Doemiddag Stellingwerf College en Terra College
Groep 8 heeft deze week twee leuke middagen gehad. Bij het Stellingwerf College konden de
leerlingen al wat lessen volgen en aan de hand van een rooster de lokalen zoeken. Op het Terra
College hebben de leerlingen verschillende lessen meegedraaid en een bezoekje gebracht aan alle
(bijzondere) dieren die er op het Terra college te vinden zijn.
Engels
We zijn gestart met een nieuw blok van Engels. De leerlingen hebben de woordenlijst mee naar huis
gekregen om gedurende het blok te oefenen.
Werkstuk
De meeste leerlingen zijn al goed aan de slag voor hun werkstuk. De inleverdatum is 12 december.
Wist je datjes door Marion, Dieuwke en Iris
Wist u dat:
* We met groep 7 en 8 hard hebben gelopen? We moesten een best groot rondje lopen en het was

best zwaar. We deden allemaal ongeveer 4 rondjes en anderen 3 rondjes. Daar word je fit van!
* We een unicorn lampion hadden gemaakt de jongens en de meiden waren erg enthousiast. Er zat
ook een vrolijk draakje bij. Ze zagen er allemaal mooi uit. Het leek moeilijk maar dat viel wel
mee.
* Groep 8 het drempelonderzoek had? Toen moest groep 7 in het overblijflokaal werken. Dat was
erg leuk, die dag hebben we bij de kleuters fruit gegeten.
* Groep 8 op 16 november naar het Stellingwerf College is geweest. Toen hadden wij, groep 7, onze
juf voor ons alleen.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 1 december a.s.
Agenda:
Donderdag 17 november
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

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
Inleveren geleende bibliotheekboeken
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
15.30 Uur Pietengym gymzaal Makkinga
19.30 Uur thema-avond GMR dorpshuis De Buorskip Vlaslaan 26
Beetsterzwaag
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
10.30 Uur mediawijsheid groep 7 en 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.

