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Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Project Sinterklaas:
Maandagochtend zijn we enorm verrast door een rommelpiet! Stoeltjes op de kop en ook nog onze
schoenen verstopt. Maar we zijn ook verwend! In de schoen zat een pietje of sint van chocolade en
we kregen een stickervel. Lieve Sint en pieten, bedankt van alle kleuters!
Kijk voor vele sint foto’s op onze website! www. mrkjdijkstraschool.nl
Sinterklaas intocht:
Maandag 5 december viert sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. U blijft toch ook even als we
hem gaan ophalen? We kunnen bijna niet wachten! Graag deze dag een grote tas meenemen voor
de sint werkjes die mee gaan naar huis.
Groep 1-2-3-4 Pietengym!
Dinsdagmiddag hebben we gegymd voor ons pietendiploma! En wat hebben we goed ons best
gedaan! Regenpijp klimmen, dakgoot lopen, pepernoten sjoelen, pietenkoprol en pakjes door de
schoorsteen gooien. En……iedereen is geslaagd! Gefeliciteerd, kanjers van groep 1-2-3 en 4!
De foto’s staan op de site!
Groep 3 en 4:
Groep 3 is alweer begonnen aan kern 5 van Veilig Leren lezen. De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu,
ie, l, ou en uu.
Groep 4 heeft de maanden van het jaar meegekregen naar huis. Volgende week dinsdag moeten de
leerlingen de maanden van het jaar in volgorde opzeggen, maar ook weten welke maand er voor
bijv. april komt.
Met spelling zijn we begonnen aan blok 3. Centraal staan de afspraken:
geit
: je kunt niet horen of je ei of ij schrijft. De woorden met ei moet je onthouden
stripboek
: samengestelde woorden bestaan uit twee losse woorden. Let op elk woord apart,
maar je schrijft ze aan elkaar
slang
: je hoort één klank, maar je schrijft twee letters. Tussen de n en k komt nooit een g
fiets
: je kunt niet goed horen of je s/z of f/v vooraan schrijft. Deze woorden moet je
onthouden
haai
: aai, ooi, oei schrijf je altijd zo
De leerlingen kunnen de woordpakketten ook weer thuis oefenen op bloon.nl
Dinsdag 6 december slaan we een keer de gymles over. We gaan deze middag knutselen voor de
kerstmarkt in Zorgvlied. De gymtas kan dus thuis blijven.
Prietpraat groep 4: Na maandag (sinterklaas) is 2016 alweer voorbij.
Groep 5 en 6:
We zijn bijna aan het eind van blok 3 met spelling. Volgende week herhalen we de afspraken en
sluiten we af met het derde dictee. De onderstaande afspraken worden gevraagd in het derde
dictee.
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 kunnen thuis ook oefenen met bloon.nl

Dinsdag a.s. krijgen de kinderen van groep 5 en 6 de samenvatting van thema 2 van aardrijkskunde
mee naar huis om thuis te leren. Deze toets is dinsdag 13 december. Alvast heel veel succes
jongens en meisjes!
Morgenochtend leveren de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise in bij juf Janique en juf Greetje.
Denk er wel even om dat de surprise in een “vuilniszak” naar school wordt gebracht. ’s Middags is
de tentoonstelling van alle prachtige surprises.
Als voorbereiding op ons eigen kerstschaaktoernooi dat begint op maandag 12 december, zijn we
ook gestart met schaken in groep 5 en 6.
En volgende week woensdag komt Debora Mesken bij ons in de groep om te vertellen over haar
‘werkvakantie’ en belevenissen in Indonesië. We zijn heel benieuwd!
Groep 7 en 8:
Wist je datjes door Wouter en Luca groep 7
Wist u dat:
* We onze uilentekeningen mee naar huis hebben gekregen
* We nieuwe dingen voor op het plein hebben gekocht met de Jumbo actie
* We een nieuwe kraan hebben in de jongens wc en nieuwe lampen in de klas
* We de Sinterklaaswerkjes allemaal af hebben
* We de aardrijkskunde toets van blok 2 hebben gehad
* We surprise tentoonstelling hebben vrijdagmiddag
* We ze maandag allemaal gaan uitpakken?
Spelling
Groep 7 heeft het dictee van blok 3 achter de rug. Vandaag gaan de oefenbladen van blok 4 mee
naar huis om te oefenen
Mediamasters
Groep 7-8 heeft meegedaan aan een digitale media quiz. Het was erg spannend of we binnen een
week alle pittige vragen over computers, virussen en social media zouden weten te beantwoorden.
Uiteindelijk is het ons gelukt!
Sinterklaas schilderijen
De leerlingen hebben de afgelopen periode gewerkt aan herfstuiltjes in
ecoline en Sinterklaas schilderijen met plakkaatverf. Ze zijn trots op het
resultaat. Foto’s van de leerlingen aan het werk staan op de site.
Leerlingenraad:
Voor het geld van de Jumbo-actie hebben we materiaal voor alle groepen uitgezocht. We mochten
voor EURO 300 allemaal spulletjes uitzoeken. Het was moeilijk, maar we hebben een keuze kunnen
maken. Iedere klas heeft een ideeënbus, de ideeën zijn: meer geld voor de surprises,
continurooster, meer apenkooi en meer schaakborden en andere computers. We hebben 3
schaakborden uitgezocht. Groep 7/8 gaat rijmpjes maken voor op het jongens- en meisjestoilet. We
gaan weer een kunstproject organiseren en we houden waarschijnlijk een feestavond op 24 maart
2017. We willen nog graag een creatieve middag organiseren met techniek en appeltaart bakken en
we gaan een leerlingen enquête houden, zodat elke leerling een beetje kan meepraten.
Groetjes Hilde en Maartje
Sinterklaasfeest:
Op maandag 5 december komt Sinterklaas met z'n Pieten op school. Om 8.30 uur worden alle
kinderen op school verwacht en gaan eerst naar eigen klas.
Rond 8.35 uur lopen we Sint en Piet tegemoet. De peuters zijn maandag 5
december vrij, maar zijn allemaal welkom om aan te sluiten en met ons
mee te lopen.
Rond de klok van 9.00 uur verwachten we Sint en de Pieten in de gymzaal
welkom te heten.
Hier zingen we enkele Sinterklaasliedjes o.l.v. muziekvereniging
Concordia.
Nadat Sint een praatje met de peuters heeft gemaakt gaat hij om 10.00
uur naar de kleuters en om 10.45 uur naar groep 3 en 4. Ook zegt hij de
kinderen van groep 5 t/m 8 nog even gedag voor hij vertrekt.

 Alle kinderen komen om 12.00 uur uit. ’s Middags zijn ze vrij. Een plastic zak
meenemen om de cadeautjes en Sinterklaaswerkstukken mee naar huis te nemen.
 De kinderen worden deze ochtend getrakteerd en hoeven geen fruit en/of drinken mee te
nemen naar school.
Surprises voor groep 5 t/m 8:
Morgen, 2 december houden we weer een tentoonstelling van alle surprises. We gaan de surprises
dezelfde dag tentoonstellen. Iedereen is van harte welkom om van 15.15 – 15.45 uur al deze
prachtige surprises te komen bewonderen.
School in kerstsfeer:
Dinsdag 6 december om 13.15 uur gaat de OV met hulp van ouders de school in kerstsfeer
versieren. Alle hulp daarbij is welkom!
Kerstdiner:
Denkt u aan het invullen van de gerechtjes deze week? De inschrijf formulieren hangen bij de
ingang van de klassen.
Geen Comperio College:
Dinsdag 13 en 20 december, 10 en 17 januari.
Woensdag 14 en 21 december, 11, 18 en 25 januari.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 15 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 2 december
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december
Maandag 19 december
Vrijdag 23 december
Maandag 9 januari
Woensdag 18 januari
Vrijdag 20 januari
Maandag 23 t/m vrijdag
27 januari
Vrijdag 27 januari

15.15 – 15.45 uur surprisetentoonstelling groep 5 t/m 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
13.15 Uur bewegen op muziek door bewegingsconsulent Frits
Schnoor voor groep 3 t/m 8.
Start kerstvakantie. ’s Middags geen school.
8.30 Uur hoofdluiscontrole door het LOT.
8.30 Uur directeurenoverleg
19.30 Uur OV/MR
Roelf afwezig i.v.m. cursus.
Toetsweek
Groep 1 en 2 ’s middags vrij.
Leerlingenraad.

