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Groep 7/8 start …
Ze zeggen het altijd zo mooi ….de
kop is er af…. Dat klopt ook en we
zijn al weer een aantal weken
onderweg. Na de eerste
gewenningsperiode en de gouden
weken, zijn we druk bezig om er
weer een goed schooljaar van te
maken. We mochten Saskia welkom
heten in groep 7 en ze heeft haar
plekje inmiddels gevonden.
Ook groep 8 weet dat ze “de laatste
ronde “ gaan draaien. We gaan het
allemaal vol vertrouwen tegemoet.

Dode
hoekspiegelles
(Prachtig scrabble woord)…..
Dodehoekspiegel: Groep 7 en 8
hadden vrijdagmiddag 6 oktober
bezoek van een vuilniswagen van
Suez. (er was trouwens ook een
chauffeur bij)
In een theorieles m.b.v. het digibord
werd uitgelegd hoe gevaarlijk een
vrachtwagen kan zijn als we in de
dode hoek komen. Daarna gingen
we naar buiten om een en ander in
de praktijk te ervaren en te zien.
Buiten kregen we daarnaast nog
eens uitleg over de werking van een
vuilnisauto. Iedereen was zeer
geïnteresseerd en wilde graag zien
en bekijken waarom de dode hoek
iets is waar we echt rekening mee
moeten houden.

Stage met juf Paula
Tot februari wordt ons clubje
aangevuld met juf Paula die haar 3e
jaars stage bij ons in de groep “doet”.
Met veel verschillende lessen maakt
ze ons lespakket nog mooier.

Voorleeswedstrijd 7/8
Het is elk jaar weer een uitdaging voor
de leerlingen van groep 8 om zo goed
mogelijk uit de verf te komen tijdens de
voorleeswedstrijd. Het grote doel is om
in de Klinker in Winschoten te mogen
strijden om een plaats in de regionale
kampioenschappen.
Ook dit jaar is er stevig jurywerk
geleverd door groep 7 en andere
meesters en juffen.
Het was opvallend lastig om uit de drie
genomineerden een winnaar te kiezen.
Na veel overleg is uiteindelijk………

Anna Mare
de winnaar geworden.
Gefeliciteerd met dit succes en we
gaan ons nu voorbereiden op de
wedstrijd in de Klinker in februari 2018
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Muzieklessen
Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we
onze muzieklessen nog aantrekkelijker kunnen
maken.
Hoe dat er uit gaat zien …..we houden u op de
hoogte.

Opa Oma dag
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Wybelsum
Vorig schooljaar zijn onze groepen 7
en 8 naar Wybelsum geweest om
daar de school te bezoeken waar
meester Gerrit al langer contact mee
had. Dit jaar zullen de kinderen van
Wybelsum ons gaan bezoeken . De
planning is in volle gang en ook
hierover zullen we u tijdig informeren.

Het was weer ouderwets gezellig met opa’s en
oma’s in de klas. De kinderen waren trots om
alles te laten zien.

Kinderboekenweek
Griezelen en……..vooral eng!!!!!
Elk jaar is het weer een spannend moment om
te zien welk thema door de Kinderboekenweek
wordt gekozen.
Dit keer was het wel erg eng en griezelig. De
hele school in spookachtige sferen en elke
klas had het thema uitgewerkt met leuke
materialen en evenementen. Ook de opening
kreeg een speciaal karakter toen Eucalypta
voorbij kwam en ons vertelde dat ze groep 5/6
zou gaan overnemen. Ook kregen we als
school nog een cadeau van de OR waar we
erg blij mee waren. Speelspullen zijn namelijk
altijd welkom. OR….hartelijk bedankt hiervoor.

ANWB Fietsverlichtingsactie
Evenals vorig schooljaar gaan groep 7 en 8
weer mee doen met ANWB-lichtbrigade. De
donkere periode van het jaar komt weer aan
en
. kinderen moeten straks weer met
verlichting aan naar school fietsen. In de klas
gaan we dan ook aandacht besteden aan
fietsverlichting. Er is lesmateriaal o.a. voor het
digibord maar ook de fietsen gaan we
controleren en waar nodig repareren als dat
mogelijk is. Lukt dat niet dan krijgen ze tips
mee voor reparatie. Bij het ANWB-materiaal zit
een toolkit voor de les. Die bestaat deels uit
praktische materialen die onder de kinderen
verdeeld worden. De controle is op een vrijdag
na de herfstvakantie.

SOEMO ???
Vreemde kreet zult u denken en dat
is ook zo.
Even uitleggen dus:
SOciaal EMotionele Ontwikkeling
In.dit kader werken we met zgn.
prikkelkaarten aan een
gespreksonderwerp in de
verschillende groepen. Elke maand
hangen we in de klas een
prikkelkaart met daarop een stelling
die eigenlijk een tegengestelde
reactie oproept.
b.v. Als spullen niet van jou zijn hoef
je er ook niet netjes mee om te
gaan.
Dit roept natuurlijk een reactie op en
dat is ook de bedoeling. In de
verschillende groepen zijn die
reacties qua leeftijd dan ook zeer
uiteenlopend. Voor de leerkracht de
taak om uit die reacties een soort
nieuwe regel/afspraak te maken die
past bij de betreffende groep. In de
gang bij binnenkomst kunt u zien
wat de resultaten zijn.

