Nieuwsbrief
Nummer 2 11 september 2020

Agenda
21 september
28 sept
29 sept

Studie dag, kinderen vrij!
Opening Kinderboekenweek
Fietsenkeuring
(checkkaart zie kopje digitale
bijlage)

Oud papier
Het ophalen van het oud papier gaat gelukkig door. Wel
met een paar aanpassingen. Er mogen twee mensen mee
achterop de wagen, zo kan de 1,5 m in acht worden
genomen, het is niet toegestaan bij de chauffeur in de
cabine te zitten.

Auto 1
Auto 2

2-11-2020
Den Bleker
Vos (Liza)
Makken
Meilof

De ritten beginnen om 18.30 uur vanaf ‘t Hieker Nust
Contactpersonen oud papier: Luc Schuring (0593-522817) en Natasja
Slagter (06-25023270)
* Mocht u verhinderd zijn, dan dient u zelf tijdig voor vervanging te
zorgen.

Algemeen
!Rectificatie!
In de informatiebrief staat een verkeerde datum bij de
feestelijke ouderavond van de groepen 3 t/m 6. Dit moet
zijn 17 februari i.p.v. 17 november. Onze excuses
hiervoor. Helaas moeten we de feestelijke ouderavond
van de peuters en groep 1/2 verzetten, we komen z.s.m.
met een nieuwe datum.
Gym
Gelukkig, we gaan weer gymmen! Hierbij de volgende
aandachtspunten voor de gymles (binnen):
* De kinderen in de groepen 3 t/m 8 dragen een T-shirt,
sportbroek en gymschoenen speciaal voor binnen.
* In verband met de veiligheid mogen de kinderen geen
sieraden dragen tijdens de gymles. Alle sieraden moeten
af kunnen voor de gymles.
* Lange haren graag vast.
* Mocht uw kind om wat voor reden niet mee kunnen
gymmen graag een briefje mee aan de groepsleerkracht.
Met sportieve groet, Rianne Wessel, vakleerkracht L.O.

Digitale bijlagen
checkkaart fietsenkeuring
middendrenthe.nl/kindpakket

Nieuws uit de groepen 5 t/m 8
Groep 5-6
De eerste nieuwsbrief voor groep 5-6 in dit schooljaar. We
zitten alweer in de 4e werkweek. De kop is eraf.
Groep 5-6 bestaat dit schooljaar uit 18 leerlingen. Een
groep die dit schooljaar erg goed en enthousiast
begonnen is. De sfeer is goed in de groep en er hangt een
prima werksfeer. De eerste weken besteden we extra
aandacht aan samenwerking en groepsdynamiek. Met
deze groep gaat dat op een zeer positieve manier. Ik zie
de kinderen dagelijks met een grote glimlach de school
binnen komen.
Chromebook
Groep 5 heeft voor het eerst
rekenen op het chromebook. Dit
hadden ze al snel onder de knie
en de eerste rekenresultaten
beloven veel goeds. Het is voor
zowel groep 5 als 6 van
essentieel belang dat ze de
tafels goed beheersen!

Taal
Met taal zijn we dit schooljaar begonnen met het thema
Noodweer. Na een aantal woordenschat lessen zijn ze
momenteel een eigen mening verhaal aan het schrijven
over hun eigen favoriete weerbeeld.
Met spelling hebben we net een aantal herhalingslessen
achter de rug en hebben ze gisteren de eerste spelling
toets gedaan. Dagelijks beginnen we de spellingles met
een dictee.
In deze eerste weken promoot ik het leesplezier zo veel
mogelijk. De groep leest dagelijks enthousiast met het
leescircuit. Dagelijks heeft elk tafelgroepje een andere
leesactiviteit (atlas, encyclopedie, tempo lezen, Donald
Duck …) Deze afwisseling werkt erg goed.
Ik zal proberen wekelijks een update op de Parro app te
zetten. In deze nieuwsbrief wil ik dan de kinderen iets
meer aan het woord laten. Niet alle kinderen kunnen in
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dezelfde nieuwsbrief hun verhaal/ mening kwijt. Ik zal dit
schooljaar proberen om zoveel mogelijk kinderen aan het
woord te laten.
Vakantieverhalen
Een aantal kinderen moeten toch echt nog even hun
vakantie verhalen kwijt:
Vince Op vakantie was het superleuk. In het zwembad
was een wipe-out baan. Een wipe-out is een soort
springkussen op het water. In de avond was er soms ook
een pool-party. In de avond was er op een podium Justdance en er werden mensen gehypnotiseerd. Heel
grappig. Ik deed een keer mee met just-dance en werd
toen eerste. Je kon ook zingen maar daar deed ik niet aan
mee. Een vriend van me wel en die werd derde.
Ot: op vakantie was het erg leuk. We gingen veel naar de
winkel en steeds maar wandelen dat was heel leuk. Ik ben
ook in België geweest daar kon je elke ochtend brood
bestellen. Ik nam altijd een donut en op de terugweg ging
ik op de trampoline daar was bijna niemand op.
Maar … school is toch echt al weer begonnen:

Belangrijke groep 5-6 data:
 15 september – start stage juf Daphne
 21 september – margedag
 28 september – opening Kinderboekenweek
 29 september - fietsenkeuring

Bjorn wij hebben met rekenen een nieuw Chrome book.
Rekenen is heel leuk. Ik kan goed lezen. Taal is best
stom. Schrijven is best leuk. Lezen is ook superleuk. In de
pauze ben ik of aan het voetballen of op het klimrek.
Mare Dit waren de eerste schoolweken. Wij doen nu
rekenen op een Chrome book. Dat is leuk. We hebben
gym op de donderdag van een juf. De eerste keer deden
we iets met touwen en hoepels. We hebben een leuke
meester.
Demi de eerste schoolweken waren super. We hebben al
veel gedaan zoals: rekenen, spelling en taal. Op
donderdag hebben we een gym juf. Zij doet veel met
toestellen. Heel leuk.
Jurre Jaap Elke donderdag hebben we nu een gym
juffrouw. Dat is super. Op dinsdag hebben we gym van
meester. Als je 5 muntjes hebt mag je een spel kiezen met
gym. Je kan ook iets anders doen voor muntjes.
Lucas Met taal zijn we bezig over Noodweer. We zijn
daar al best lang mee bezig. We praten over orkanen,
neerslag, hagel, regen en nog veel meer. Soms praten we
zo lang met het bronnenboek dat er geen tijd meer is om
de vragen in het werkboek te maken.
Linus Dit is een verhaal over school. De eerste
schoolweken waren heel leuk. Op donderdag hebben we
gym met een juf. We doen taal dat gaat over noodweer.
We gaan ook elke dag rekenen en … ik leer van alles!

Groep 7/8
Semke
onderwerp: zwerfkat
Mijn zus van 20 had twee maanden geleden een oranje
katje gevonden. Mijn moeder. Was boodschappen
aan het doen. En toen belden mijn zus mijn
moeder en zij:Ik heb een katje gevonden!!! mijn moeder
haalden het katje op en toen.
was wel makkelijk om een naam te bedenken: Garfield,
ik vond dat bij hem een leuke naam.
maar………. we hadden al 4 kitten van de anderen
poes.dat is wel veel van het
goeie. Maar onze kat Felix en Garfield vonden elkaar niet
lief. Maar Garfield ging steeds dichter bij zitten en toen
paar uurtjes verder ging Garfield met de katjes spelen. En
toen 2 dagen verder ging Garfield gewoon drinken bij
Felix. En nu ligt hij nog steeds te drinken . Maar hij is al
best groot… En nu gaat hij ook stiekem naar buiten maar
wij vinden dat nog een beetje spannend want hij kan ook
naar de weg gaan lopen en over hem heen gereden
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worden daarom willen we alleen overdag op het erf laten
lopen. Nou dit was mijn verhaal over Garfield hoe hij bij
ons leeft. doei!
Noa:
Blink
Dit schooljaar doen we veel Blink. Dat gaat over de
geschiedenis. We leren veel over oude bekende mensen
zoals Vincent van Gogh, Dzengis Khan en nog veel
meer!! We moesten ook op de foto als Vincent van Gogh
of Aletta Jacobs. Iedereen kwam in zijn verkleedkleren er
zitten heel veel leuke foto s bij!

Janiek
Gym. We hebben nu een echte gymjuf. Die hebben we 1
keer in de week, dat is op een donderdag en op dinsdag
krijgen we gym van meester. Dan gaan we volleyballen.
Dat is natuurlijk heel leuk. Als we gym krijgen van de
gymjuf dan gaan we allemaal andere dingen doen. We
hebben laatst het chagrijnspel gedaan dat heet zo, omdat
je moet samen doen het werkt Eigenlijk hetzelfde als
apenkooi. Als je niet in een hoepel stapt dan is je hele
team af en moet je weer opnieuw beginnen. En de laatste
persoon neemt de hoepels mee, zodat de eerste persoon
het weer verder kan leggen en het team weer door kan
gaan. In het 2de potje mocht je niks zeggen, dat is nog
best wel lastig.

Het is wel heel leuk om weer op school te zijn. We hadden
ook een opdracht voor Blink, we moesten op de foto als
iemand uit de tijd van regenten en vorsten of uit de tijd
van burgers en stoommachines. Alle jongens gingen als
Vincent Van Gogh het was erg leuk om te doen.
Jasmijn
Er is veel veranderd door corona, op School maar ook
gewoon thuis. Geen opa of oma meer knuffelen en niet
meer samen naar de winkel.
Veel regels waar je je aan moet houden. En we zaten in
quarantaine. Iedereen in het huis werd gek van elkaar .En
je huiswerk van school. Ik vind in de klas werken toch
fijner dan thuis werken. 2020 is maar een raar jaar
schooljaar, alles is dit jaar verandert. En Rutte die bijna
elke dag toespraak gaf. Zelfs de koning sprak het land
toe. .Nu zitten we gelukkig met zijn allen weer op school.
Corona is nog niet weg. daarom doen we nog wel een
beetje voorzichtig.

Thijs
opdracht
op school hebben we blink we hadden laatst een opdracht
dat je verkleed moest. Je moest verkleed als jouwen
personage alle jongens hadden bijna het zelfde Vincent
van Gogh. Als je
alle
informatie
had opgezocht
moest er op
school een foto
van je gemaakt
worden van wat
jij hebt gekozen.

Sarah
Vakantie. Iedereen is weer
naar school toe en dus is het
nieuwe schooljaar begonnen.
Dit keer gingen er niet zoveel
kinderen naar het buitenland
toe uit onze klas. Dan maar op
vakantie in eigen land. Ik ben
in België geweest het was erg
gezellig.
Je
kon
lekker
uitslapen en relaxen in de
ochtend. Nu op school is het
heel anders dan in groep 5/6.
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Milan
het schooljaar (tot
nu toe)
Dit schooljaar is
best gewoon
begonnen de hele
klas is er.
En het is gezellig
maar de pauzes
waren best anders
aan het begin.
eerst naar buiten en
dan lekker eten
maar iedereen was
gewend om eerst te
eten dat was best
raar. Ik heb geen
last
van
gehad
maar sommige. niet
die wouden hun
eten pakken zag er

En dan is het moment voor de overgang eruit te halen dat
is gebeurd tussen 02.00 en 06.00 want dan rijden er geen
treinen.
En dit is nog maar de tijdelijke weg want er komt ook nog
een echte weg.
Maar dan doen ze het wel weer anders.
Jarne
We spelen nu ook weer met de andere groepen buiten op
het schoolplein want dat ging eerder niet door corona en
sinds Maandag doen we dat wel weer en dat is leuker dan
met alleen met je eigen klas buiten speelt want je kunt
dan met meer mensen een spel doen zoals over stuiteren
met eerste bal tweede bal en oorlog en floorball dat is
soort hockey maar dan een plastic stick en een andere
balletje ook een plastic ding. en we hebben nu ook
rekenen nu is het nog een soort van herhaling van eind
vorig jaar van groep 6. en met taal hebben we het over
Nederland en dat is wel leuk.

best grappig uit.
maar het is ook zo een tijdje zo geweest dat we groep
voor groep naar buiten gingen. Daar moest ik nog een
beetje aan wennen. Maar dat duurde niet lang en je bent
eraan gewend. Maar voor dat ik het wist gingen we al
weer gezamenlijk naar buiten. we hebben ook nu geen
leeslink meer dat is vervangen door nieuws begrip. Dat
was ongeveer het zelfde maar met computer opdrachten.
Maar dat was mijn bericht.
Deon
Spoorwegovergang Hooghalen
Thuis hebben wij een spooroverweg en daar is laatst een
ongeluk geweest.
Dat was al in het nieuws maar laatst was er zogenaamd
weer een ongeluk. Maar daar klopte niks van, want de
machinisten zijn bang dat er weer een gebeurd.
Dus zijn ze bezig met een weg zodat je via een andere
overgang naar het land kan.
Daarom moest er een heel stuk bos weg en dat is
natuurlijk zonde van het milieu.
Maar er moest ook een heel stuk land weg en daar waren
we niet zo blij mee.
Daarom moesten we eerder een stuk aardappels en maïs
weghalen terwijl het nog niet eens rijp was.
Dus wij moesten rooien en hakselen zodat de weg erin
kon komen te liggen.
Eerst gingen ze een weg graven zodat er zand in kon
komen te liggen dus er moet ook een stuk sloot dicht.
Daarna gingen ze betonplaten neerleggen die waren ruim
twee meter breed en de weg was vier meter breed.
We kregen ook nog een passeer plek die was nog weer
twee meter breed en 28 meter lang.
Maar er moest ook nog een stuk bos weg maar een paar
bomen nog niet want die liggen boven een gasleiding en
dat vinden ze gevaarlijk.
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