Datum: 14 september 2018, Nr. 5

16 september - Yasmine Maartense
19 september - Inke van der Helm
21 september - Karolina Bojarska
Ouder-/Info-avond
Op dinsdag 18 september a.s. is er een Ouder-/infoavond. Het eerste deel van de avond heeft
een huishoudelijk karakter: daarin worden algemene mededelingen vanuit de school gedaan en
blikken Ouderraad en Medezeggenschapsraad terug en vooruit. Na de pauze wordt er
informatie gegeven in alle klassen. De leerkrachten zullen dan vertellen wat zij zoal aanbieden
in de klas en hoe zij een en ander vormgeven. Ook komen regels en afspraken die gehanteerd
worden ter sprake. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Kortom, wij willen
ouders betrekken bij hetgeen op school gebeurt. De avond begint om 19.30 uur.
De koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur.
TV-opnames “Lang Leve de Muziek Show
De dag van de opnames komt steeds dichterbij: woensdag 26 september is het zover. De
leerlingen zijn al volop in voorbereiding. Het spellenboek met aanwijzingen voor de
deelnemers is binnen en het is inmiddels duidelijk welke kinderen aan de verschillende spellen
gaan meedoen. Juf Isabel is zich aan het voorbereiden op het item “Zingen onder de douche”.
“Vliegende brigadier” Leon Linders, die ons gedurende het voortraject begeleid heeft, komt
vanmiddag met de leerlingen de muzieklijst doornemen en verdere tips geven m.b.t. de spellen.
Kleding
Tijdens de opnames heeft iedere klas zijn eigen kleur. Onze kleur is ROOD. Om te zorgen dat
onze tribune helemaal rood kleurt, vragen wij iedereen die meegaat rode kleding te dragen
tijdens de opnames. Alle tinten rood zijn toegestaan. Kijk maar vast in je kledingkast….
Overig
In verband met de cameraposities en het zicht is het helaas niet
toegestaan om spandoeken mee te nemen in de studio, mascottes
zijn wel toegestaan.
Qua kleding zijn kleine streepjes en stipjes niet toegestaan, net als
grote merken. Ook is het belangrijk dat de kinderen niet te ‘zomers’
gekleed zijn; dit in verband met uitzending van het programma in het
najaar.
Verdere informatie volgt nog.

MR-vergadering
Vrijdag 14 september (vanmiddag) vindt de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats.
Namens het team neemt meester Tim de plaats in van juf Anneloes in de MR. De vergadering
begint om 15.15 uur en is openbaar.
Studiedag
Op vrijdag 28 september a.s. zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.
Deze dag is een oriëntatie op het thema “Essentieontwikkeling bij kinderen”. Alle Obasescholen zullen deelnemen aan deze oriëntatie, die in 4 sessies wordt aangeboden. Ons team is
op 28 september aan de beurt.
Deze studiedag stond al vermeld in de Schoolgids.

Nieuws uit groep 1-2-3
Info avond groep 1-2-3
“Een dag van uw kind in groep 1-2-3” staat bij ons deze avond centraal. We vertellen u wat we
op een dag zoal doen en waarom we dat allemaal doen. Daarnaast is er natuurlijk ook
gelegenheid om vragen te stellen. U komt toch ook? Graag tot dinsdagavond!
Juf Ali en juf Fleur

Nieuws uit groep 4-5
Wat vinden de leerlingen…..
Beste ouders,
We leren dit jaar veel van rekenen, taal, geschiedenis, Engels, lezen en schrijven en noem maar
op. Als we naar buiten gaan, spelen we lief met elkaar en in de klas en overal en met godsdienst
leren we ook veel. En met muziek ook natuurlijk en veel leuke dingen doen en als we tijd
hebben en klaar zijn met ons werk, mogen we Rekentuin of Taalzee doen; als het maar
leerzaam is. En dit is ons verhaal voor
De Kletskop.
Groetjes, Juliette en Yfke uit groep 4/5
Hallo lieve papa’s en mama’s,
Wij leren geschiedenis, rekenen, taal en we oefenen met rekentuin. We oefenen in de klas de
tafel van 6. We spelen met elkaar en school is erg leuk en we leren veel.
Groetjes Julian

Beste ouders,
Dit jaar hebben we veel geleerd van onze nieuwe meester. Misschien wil je weten hoe hij heet:
Tim. Bij meester Tim hebben we geleerd over rekenen, taal, spelling, geschiedenis, schrijven,
gym, tekenles en begrijpend lezen. Bij meester Tim is het soms moeilijk en soms makkelijk,
maar het is vooral leuk. Met groep 4/5 werken we samen en we spelen leuk. Engels hebben we
met groep 6 samen. Geschiedenis doen we ook met groep 6 en godsdienst met een paar van
groep 5 en heel groep 6.
Groetjes van Gwen en Yasmine
Beste ouders,
We hebben al veel geleerd van onze nieuwe meester, zoals geschiedenis, taal, rekenen en
spelling. En hij neemt gave botten mee en leuke dingen mee naar de klas. Met spelling hebben
we woorden geleerd met de aai, ooi, oei. Met rekenen hebben we veel plus- en minsommen en
gaan dit jaar tot de 1000 leren rekenen.
Groetjes Ferre/Jaimy uit groep 4/5

Nieuws uit groep 6-7-8
Typecursus
Op dinsdagmiddag heeft groep 6 typecursus.
Deze week hebben de kinderen een toetsenbord mee naar huis
gekregen om thuis ook te kunnen oefenen. Dat toetsenbord mag thuis
blijven, totdat de cursus is afgerond.
De kinderen hebben ook een uitlegboekje meegekregen. De boekjes
kunnen thuis doorgelezen worden. Daarna willen we graag het boekje op school bewaren.
Wilt u het boekje zo snel mogelijk mee terug naar school geven?

Huiswerk
We moeten de tafels blijven oefenen!
Maandag 17 september: spelling woorden week 1+2+3
Maandag 17 september: spelling werkwoorden week 3 (Groep 7/8)
(groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm)
(groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw)
Donderdag 20 september: zinnendictee - leren spellingswoorden + werkwoorden week 1+2+3
Vrijdag 21 september: Rekenhuiswerk blok 1a als voorbereiding op rekentoets
Maandag 24 september: Rekentoets blok 1
Agenda
Woensdag 26 september: Opnames in Hilversum
Donderdag 27 september: Naar Zonnemaire op de fiets (Pannenkoekendag)

