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Nieuwsbrief groep 5/6
Nieuwsbrief nr.2
Met Kerst in zicht zijn we bijna aan
het eind van 2017. De afgelopen
periode hebben we veel geleerd en
gedaan.
In deze tweede nieuwsbrief kunt u
het allemaal lezen.
We wensen u veel leesplezier!
Inhoud

Juf Brigitte
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Beste ouders, verzorgers
Ik wil mezelf graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Brigitte Bultstra.
Ik ben nu tweedejaars Pabo student op de Hanze Hogeschool in Groningen. Ik ben
21 jaar oud en woon in Oostwold met mijn ouders en broertje.
Voordat ik begon met de Pabo heb ik de MBO opleiding gespecialiseerd
pedagogisch medewerker afgerond. Op dit moment loop ik stage bij jullie op school
in groep 5/6 op maandag en dinsdag.
Mocht ik jullie nou bekend voorkomen, dat klopt, Ik heb namelijk ook al een
stageperiode achter de rug in groep 1/2 . Vanuit de Pabo heb ik de opdracht
gekregen om minimaal 20 lessen te verzorgen en 5 dagdelen te draaien.
Best spannend soms maar ik kijk er erg naar uit en verwacht er veel van te leren.
Als u nog vragen heeft mag u me altijd aanspreken.
Met vriendelijke groet,
Brigitte Bultstra

Museum “De Oude Wolden”
We waren in Bellingwolde in het museum.
Het was leuk, vooral het eten was heel erg lekker in het museum.
Er waren gele ballonnen en blauwe.
En dat waren opdrachten wat je kon doen.
Er was een rebus die was heel moeilijk.
Toen we gingen afsluiten, kregen we drinken en we kregen toen we weg
gingen een mooie tattoo.
Gemaakt door Pim, Sem en Jayden
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Wist u dat…………

We zijn de afgelopen periode
regelmatig bezig geweest met het
schrijven van gedichten.
Kenmerkend aan een gedicht zijn de
korte zinnen en het gebruik van een
rijmschema (bijv AaBb of ABab).

-er leerzame boekbesprekingen zijn
gehouden

Onderstaand gedicht hier een
voorbeeld van :

-wij het heel gezellig hebben

Mijn lieve poes

-er ook meerdere liefdes in de klas
zitten

Ik heb een lieve poes.
Zij heet Moekie het is een snoes
Maar ze is wel een beetje dik
Als ik haar aai dan geeft ze me een
lik
Ze is heel schattig
En mijn poes is ook heel grappig
Het is mijn beste vriend
Dat heeft ze wel verdiend
Het is zoon schat
Ik wou dat ik er 2 van had
Maar dat kan niet
Want ik heb al een vriend.
Gemaakt door Jara

-de kinderen zich heel goed
voorbereiden !!
- er heel wat creatieve kinderen in
onze klas zitten
-de meiden wat kunnen afgiebelen

-er veel briefjes worden geschreven
-we meester Marcel een mail hebben
gestuurd
-hij heel snel weer antwoordt !
-we in groep 5/6 veel samen doen
met een maatje; zoals ralfi-lezen,
toneel-lezen enwe cooperatieve
werkvormen gebruiken bij
rekenen,taal,spelling, begrijpend
lezen en de zaakvakken.
- de juffen ontzettend trots op deze
kanjers zijn!!
-we fijne gesprekken hebben gehad
met de ouders
-we de ouderbetrokkenheid enorm
waarderen !!
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Sinterklaas
Op 5 december hebben we het
Sinterklaasfeest gevierd.
En wat zaten er weer prachtige
surprises bij !!

Nadat iedereen
zijn gedicht had voorgelezen en
cadeau had uitgepakt, kwam de Sint
met zijn pieten een bezoekje
brengen aan onze klas.
Na een gezamenlijke lunch hebben
we in de middag een spannende
“pepernotenbingo” gespeeld.
Het was een gezellige dag !!

Robot Dash
Het is vrijdag 8 december.
Buiten is het slecht weer.
Het is koud en nat.
En wij moeten naar buiten.
Gelukkig maar kort.
En weet je hoe het bij de bieb ging, nou zo :
“s Morgens komen we op school.
En we hebben nog geen idee wat we gingen doen. Dan
gaat de bel.
Iedereen ziet op het bord dat we naar de bieb gaan.
We denken allemaal dat we een boek te horen krijgen.
Maar nee, zo ging het niet…..
Juf zei met haar zachte stem : “Het is pauze, wanneer
het eten op is gaan we naar de bieb”.
Er waren allemaal robots. Één heette Dash en één Dot.
We deden allemaal spelletjes.
Het eerste spel was grappig. We moesten iets
doorgeven, voordat de sirene gaat.
Nel had hem twee keer (de robot)dus Nel had twee keer
verloren.
Het spel daarna was Hillary’s. Het ging perfect
Daarna gingen we terug naar de klas.
Geschreven door Milan, Nel en Jeroen
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Schoolproject 70 jaar Muziekvereniging DOK
Omdat muziekvereniging DOK 70 jaar bestaat in 2018 is er wederom
een project opgezet om kinderen kennis te laten maken met blaasen slaginstrumenten.
We zullen direct de eerste maandag na de Kerstvakantie van start
gaan en als klap op de vuurpijl worden beide basisscholen tegelijk bij
dit project betrokken en gaan afsluiten met een echt concert op
vrijdagavond 13 april 2018 in Zalencentrum “Het oude Wapen”in
Blijham.
We hopen op een muzikale en leerzame ervaring !

Agenda
SOP-lessen
Afgelopen weken hebben we veel
plezier gehad met schermen,
volleybal en op de tumblingbaan
tijdens de SOP-les.

21 december
22 december
8 januari
Half Januari

Kerstdiner
Kerstviering met Kerst knutselen
Start Schoolproject DOK
Cito M-toetsen

Week 7

Rapportgesprekken

Na de Kerstvakantie krijgen de
kinderen bootcamp en streetdance.
Wederom lekker sportief bezig zijn !!

Vriendelijke groeten
juf Nettie, juf Sylvia en
juf Brigitte

We zitten ook
op het web!

http://www.obs-dewiekslag.nl/

