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Agenda
13 nov
4 dec

Nieuws uit de groepen 5 t/m 8
Studie dag, Kinderen vrij!!
Sinterklaasfeest

Groep 5-6
Mag ik mij even voorstellen:

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

11-1-2021
Fernhout
De Groot
Hagesteijn
Meijering
Blokzijl
Van der Made

Ik ben meester Arnold. Leerkracht van groep 5 en 6. Ik
weet eigenlijk al jaren dat mijn ogen hard achteruitgaan
maar de stap naar de opticien werd maar nooit gemaakt.
Nu kan ik er niet meer onderuit. Ik heb een bril ….

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
LeerKracht
Aanstaande vrijdag (13
november) hebben we weer
een studiedag. De komende
periode gaan we in de
groepen aan de slag met de
sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen.
Je kunt dan denken aan;
Hoe gaan we met elkaar om?
Welke afspraken maken we
met elkaar?
Hoe voel ik mij in verschillende
situaties?
Hoe communiceren wij met
elkaar en met anderen?
enz…

We hebben deze week met de groep blok 3 van rekenen
afgesloten met een toets. We zijn net begonnen met blok
4. Voor groep 5 begint blok 4 met aftreksommen t/m 1000.
Voor groep 5 blijft het ook essentieel dat ze de tafels goed
beheersen. Dus … zo af en toe even tafel sommen
oefenen kan geen kwaad!
Groep 6 begint met cijferend optellen (sommen als 254 +
325). We oefenen de laatste weken ook veel met
redactiesommen (verhaaltjessommen). Rekenopdrachten
uit het leven gegrepen. Vaak zijn dit ook geld en/of
kloksommen. Die geldsommen zijn een mooi bruggetje
naar de taallessen. Het thema is … geld. Deze week veel
uitdrukkingen en gezegden met geld besproken; een
dubbeltje op zijn kant, het kwartje is gevallen, ik vertrouw
je voor geen cent, dat zal ik je betaald zetten …

In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over dit
onderwerp.
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Er wordt nog steeds in veel rust en met groot
enthousiasme gelezen in deze groep. Dagelijks een zeer
fijn moment. We doen ook nog enorm gedreven mee met
het Leesvreters project. Een project van de bieb waarin je
wekelijks een aantal opdrachten en vragen over boeken
krijgt. Na een aantal weken de koppositie te hebben
gehad staan we momenteel gedeeld tweede.
Lucas: We doen dit jaar mee met Leesvreters. Op de site
staan dan vragen over boeken. Je kunt er ook je mening
over een boek neerzetten. We staan tweede.
Een aantal boeken zijn: de club van lelijke kinderen,
operatie drollemans, de reis met de vliegende leunstoel,
de bullebakbaas en nog meer …

Thijs: Wij hebben op maandag altijd dammen van Wim.
Het is erg leuk maar ik ben er niet goed in vind ik zelf. Het
is leuk omdat je nieuwe trucjes leert zoals de Haarlemmer
zet en de Vork. Maar ik ga niet op dammen want zo leuk
is het nou ook weer niet.
Stef: Op maandag hebben we dammen. Dat is erg leuk
want je leert allemaal trucjes. Ik doe het vaak en het is
ook leuk om te doen.
November … dus … in alle groepen wordt druk gewerkt
aan een lampion. Wij vonden dat we dit jaar maar een
Corona proof lampion moesten maken.

Op de donderdagen krijgen de kinderen gymles van een
vakleerkracht. Deze juf is erg gedreven en verzorgd zeer
uitdagende lessen. Er is veel variatie (spel en toestellen)
en de kinderen zijn enorm enthousiast.
Vince: De juf geeft elke donderdag een les. We deden
een keer een Mario Parcours. We moesten over
klimrekken en daar stonden mensen die ons af moesten
gooien en ze moesten ons tikken. Wij moesten proberen
over te steken. Superleuk
Bjorn : Tijdens het rekenen zijn er veel leuke lessen zoals
deelsommen en keersommen en kloksommen. Gymmen
is ook leuk. Vooral de piepjes test en het rage spel.
De afgelopen 3 maandag middagen heeft Wim de groep
een uurtje dam lesgegeven. Dit waren we nog wat langer
van plan maar met de Corona maatregelen hebben we
besloten dit even stil te zetten. Toch is het Wim in deze 3
middagen al gelukt om de kinderen enthousiast te krijgen.
Er wordt momenteel veel gedamd in de groep.

Jurre Jaap: we maken een smiley met een mondkapje.
Het was best moeilijk. We hebben hem gemaakt van
papier-maché Mijn eerste was kapotgegaan. Toen moest
ik een nieuwe maken. We mochten het mondkapje ook
versieren. Ik vond het superleuk.
Mare: we hebben een lampion gemaakt van papiermaché, je moest wel 5 lagen doen toen hebben we hem
geverfd, gele verft want het werd een smiley. De ogen
moesten we uitprikken maar eerst tekenen en toen
vliegerpapier erachter. Ik heb alles heel mooi gemaakt.
Linus vat alles nog even samen:
Linus: we hebben een leuk project – Leesvreters, dan
moet je ook opdrachten doen. Dammen is leuk. Rekenen
is ook leuk, vooral Eigen Taken. En … o ja … de lampion
is een smiley met een mondkapje op.

Ot: we dammen nu elke maandag met Wim. Ik speel bijna
altijd met zwart. Ik vind het heel leuk hoe Wim het doet.
Op het laatst doen we potjes en dan helpt hij kinderen. Er
is ook schooldammen.

Groep 7-8
Jasper: We hebben een soort spel en het heet
mediamasters en dat is superleuke en we moeten tegen
andere scholen en dan is het nog leuker dan normaal en
iets anders dan mediamasters maar nu gym het was
superleuk we moesten een parcours doen en dat was
leuk.
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Semke: Gymles
Onze gymles was heel leuk!
We deden de lange mat op de kast en de dikke mat
erachter en voor een trampo.
Dus daar moest je overheen springen en dat was best
leuk… Toen gingen we
over een bank lopen die op het klimrek stond en dat 2x.
Toen over een bok springen en toen koprollen over de
dikke mat en toen hinkelen in de hoepels en toen was het
rondje klaar. Toen had meester een bal in het midden
gelegd en toen moesten wij de tennis ballen de bal tegen
de bank proberen te rollen. Toen was het meisjes tegen
de jongens. En de jongens hadden gewonnen. Het was
3/0. Dus dit was mijn nieuwsbrief over de gymles.
Mathijs:
Hallo ik heb een van mijn konijnen verkocht.
En ik heb super veel zin in sint maarten. Ik ga
met mijn vriendengroep dat zijn Deon, Jarne,
Jasper en ik en dan ga ik met de jongens
lekker langs de deuren. En dit afgelopen
weekend heb ik bij Deon gelogeerd. En Jord de Jong
kwam ook nog maar die heeft niet mee gelogeerd
Milan: Media masters!
Hallo iedereen wij hebben iets weer op school het heet
media masters. Het is erg leuk we worden in groepjes
verdeeld. En dan moeten we een meisje helpen die een
robot heeft gebouwd maar iemand heeft hem gehackt
en dat is niet goed maar wij schieten te hulp! Dus ja ik
vind het tot nu toe erg leuk. Dus bedankt voor het lezen!
Janiek: Media masters
We hebben deze week Media masters. Dit hebben we
ieder jaar. Zo leren we met spelletjes wat over het internet
we hebben iedere dag een ander team dat voor de klas
komt spelen de grote game en de rest spelen spelletjes
op hun computer om bits te verdienen met die bits kun je
ervoor zorgen dat je wint.
Thijs: Media masters
Op school zijn
we
bezig met
mediamasters. Dat is een soort game wat
je moet spelen. Het doel is om zoveel
mogelijk bits te verzamelen. Dat kun je
doen om games op je chromebook te spelen of je zit in
een groepje en je moet op het bord vragen maken en daar
krijg je ook bits voor.

Dylan en Layla het is een battle, Maar er gaat altijd wel
wat fout en wij kunnen dat weer goed doen om vragen te
beantwoorden en als dat goed is krijg bits erbij en het gaat
dan weer de goede kant op
Deon Boer: Media Masters
Media Masters is een spel voor op school.
Er spelen verschillende scholen mee met dit spel.
Je kunt winnen door bits te verdienen.
Die kun je verdienen door elke dag een spel te spelen.
Je kunt in de klas of thuis ook nog spelen.
Je kunt dan extra bits verdienen door spelletjes te spelen.
Je kan ook video's maken en andere dingen doen.
Uiteindelijk is er een finale dat is het spannendste.
Daarna kun je zien of je eerste bent en dat is wel cool.
Marly: Paardrijden
Ik rij paard in Smilde de Wolvehoeve. Daar is het echt
leuk. Er rijden best wel veel kinderen daar van school.
Mijn lievelings pony is Misty en Inzell . Misty is een
schimmel en Inzell is een fjord. We springen en doen
dressuur, dat is stappen, draven en galop en soms doen
we tikkertje. We borstelen en zadelen onze pony op waar
we op rijden. Laatst heb ik op een drukke gezeten. Hij
bokte 5 en een half keer . Ik rij ongeveer 1 tot 2 jaar .
Jarne: Lampion lopen
We hebben laatst lampion gelopen en dat was leuk want
ik vind snoep lekker alleen wel lang lopen en niet iedereen
deed open. Helaas maar boeien en we hadden een
lampion en dat was een luchtballon. Ik had er een met het
logo van de no farmers no food en fdf dat betekent
farmers defense force
Jasmijn,Marly,Eva,Semke: donatie voor kankerfonds
Wij hebben met zijn allen een donatie gedaan voor het
kanker fonds van 112,66 euro.We zijn ermee begonnen
omdat onze geliefde juf Alie ook kanker had. Helaas is zij
daar aan overleden. Daarom zijn we doorgegaan voor
haar maar ook voor opa's en oma's van andere kinderen.
We hebben armbandjes gemaakt van wol en van
elastiekjes. Die hebben we dan weer verkocht aan de
deuren. Wij willen ook nog alle mensen bedanken die een
bandjes hebben gekocht of gewoon hebben gedoneerd.
We hopen dat het geld dat we hebben gedoneerd goed
gebruikt wordt. En dat ze er mensen echt mee kunnen
helpen.

Anne Fleur:Mediamasters
Wij zijn maandag begonnen met mediamasters. Dat is dat
je bits kunt verdienen en elke dag is een groepje aan de
beurt om bits te verdienen. Elk jaar gaat het over een
ander onderwerp. Dit jaar gaat het over sociale media. Ik
vind het wel een leuk onderwerp. Want je leert weer over
nieuwe dingen je nog niet wist. Het gaat over Henk dat is
een robot en die heeft Layla gemaakt. Het gaat tussen
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