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Agenda 2019-2020
2-12

leerlingenraad

5-12

Sint op MFS-Zuid

10-12

Kerststukjes maken

11-12

Juf Anja O afwezig

12-12

Juf Anja O afwezig

18-12

Kerstviering in de kerk

20-12
27-2

’s middags vrij. Start
kerstvakantie.
Excursie 7-8 Vlechtmuseum

10-3

Excursie 6 molen Makkinga

14-4

Excursie 3-4 Oudheidskamer
Wolvega
Excursie 1-2 Hoolten Klinte
Appelscha
Ouderavond Kanjertraining
gaat wegens ziekte niet door.

14-5
13-1

Adventstijd
Nog een aantal weken te gaan voor Kerst. Als
voorbereiding daarop, is er vanaf deze week
een adventsviering met alle kinderen in de
grote zaal. Op maandag 25-11 was deze
voorbereid door de groepen 1-2 en 6.
Op maandag 2-12, 9-12 en 16-12 zijn de
andere groepen aan de beurt. Op woensdag
18 december is de gezamenlijk kerstviering,
dit jaar in de kerk.

Sinterklaas

De Sint heeft laten weten ook dit
jaar op donderdag 5 december een bezoek te
brengen aan MFS-Zuid. Daar zijn we uiteraard
erg blij mee. We verwachten de Sint en zijn
Pieten rond kwart voor 9. Dat betekent dat we
met de kinderen om 8.40 uur bij het hek
willen staan. De jassen blijven dus aan als we
naar binnen gaan!
Schooltijden
Het valt op dat in de OB (groep 1 t/m 4)
kinderen soms laat zijn en dat daardoor lestijd
verloren gaat met jassen ophangen,
pauzebakjes opbergen, naar de wc gaan etc.
De bel gaat om iets voor half 9, zodat we ook
om half 9 kunnen beginnen. We starten dan
met een ‘inloop’, maar dat betekent niet dat
kinderen vrijblijvend binnen kunnen komen.
De inloop is bedoeld als overgang tussen thuis
en school en er liggen opdrachten klaar waar
zelfstandig aan gewerkt kan worden. De
leerkracht kan zo nodig dan individuele
instructie geven of een noodzakelijk gesprek
met een ouder of kind voeren. Het is dus
lestijd en geen ‘vrije’ tijd. Kort gezegd: de
school begint om 8.30 uur. De inspectie ziet
hier ook op toe. Als proef hebben we
daarom besloten de kinderen van groep
3-4 ook om 8.15 uur binnen te laten,
zodat de jassen, lunchbakjes, bekers voor half

9 op de juiste plek liggen. Een dringend verzoek
is ook om uw kind voor schooltijd nog naar de wc
te laten gaan. We proberen dit eerst alleen in
de maand december uit.
Schoolfruit
Omdat het lastig blijkt ouders te vinden die
kunnen helpen, lossen we e.e.a. als volgt op.
Voor veel kinderen van groep 1-2 en 3-4 is het
lastig om van een hele appel te eten. De
leerkrachten van 1-2 en 3-4 proberen zelf een
hulpouder te regelen en anders gaat de appel
een dag te voren mee naar huis en kunt u de
appel zelf in stukjes snijden voor de volgende
dag. We wijzen u er nogmaals op dat het
groente-fruit project vooral bedoeld is om
kinderen kennis te laten maken met groente en
fruit dat ze mogelijk niet vaak krijgen. Omdat uw
kind niet alles gewend is, hebben we ook het
advies gegeven zelf te beslissen wanneer extra
fruit van thuis mee genomen wordt. Dat blijkt nu
niet altijd te gebeuren.
Kerststukjes maken
Op dinsdag 10 december gaan de kinderen
kerststukjes maken. In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving, hoeven de kinderen zelf geen pot
of bakje mee te nemen. Ze krijgen een bakje,
kaars en oase. Wel zorgen de kinderen zelf
voor groen en versiering. Dus nog even de
heg snoeien en de kerstmaterialen controleren
op dat wat niet in de boom hoeft.
‘tJong®talent
Volgende week sluiten we blok 2 (Reizen) af.
Groep 1 t/m 4 sluit het blok af in het
‘wereldrestaurant’ van de OB.

Na de vakantie starten we op dinsdag 7
januari met blok 3. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 kunnen de indeling vinden op
het raam van lokaal 7-8.
Dansbattle
Groep 6 doet traditiegetrouw jaarlijks mee aan
de dansbattle. In 5 middagen studeren zij
verschillende dansen in. E.e.a. wordt
afgesloten met een ‘battle’ (wedstrijd).
Vuilnisboot
Misschien heeft u van de kinderen er al over
gehoord: we gaan met de hele school een
musical instuderen.
Met de liedjes zijn we al begonnen.
Onze collega’s van de Boekhorst doen precies
hetzelfde. Wel worden het 2 aparte
uitvoeringen. Het is een afsluiting van het
muziek-impulsproject waar beide scholen 3
jaar samen aan hebben meegedaan. Het is
een uitvoering waar verschillende disciplines
aan mee doen. De leerlingen van groep 5
starten in januari met de blazersklas en spelen
hierin een rol. Verschillende talentgroepen van
‘tJong®talent hebben ook een taak. In de
groep drama worden de rollen geoefend. Er
moet aan het decor worden gewerkt, solo’s
ingestudeerd.
Het is een actueel thema, waar we ook in
andere lessen aandacht aan zullen besteden.
Op vrijdag 15 mei is de jaarlijkse ‘mei-spelen
dag’. Scholen kunnen dan laten zien wat ze o
school doen aan kunst en cultuur.
Kunst & Cultuur op In de Kring
Naast het project ‘De Vuilnisboot’, doen we op
In de Kring veel meer aan Kunst & Cultuur.
Alle groepen doen mee aan het project ‘De
Veerkieker’. Zo is groep 5 bezig geweest met
muziek/poëzie bij De Schrieversronte in
Oldeberkoop. Groep 7-8 gaat in februari (272) naar het vlechtmuseum in Noordwolde.
Groep 6 gaat in maart (10-3) naar de molen
in Makkinga en krijgen op 11-3 een
gastdocent schilderen in de klas. Groep 3-4
gaat in april (14-4) naar de Oudheidskamer in
Wolvega. Groep 1-2 tenslotte in mei (14-5)
naar Hoolten Klinte Apppelscha. Begin dit
schooljaar noemden we deze excursies ook al.
Dit i.v.m. het vervoer dat op genoemde data
nodig is.
Ouderavond
Helaas moeten we meedelen dat de
ouderavond in januari over de Kanjertraining
niet doorgaat. De praktijklessen in de klas
komen hiermee ook te vervallen. De afspraak
was al lang geleden gemaakt, maar er is

ziekte en geen vervanger beschikbaar. We
stellen deze ouderavond uit naar volgend
schooljaar. We vinden het belangrijk dat alle
ouders kennis nemen van de inhoud van de
Kanjertraining. Wordt dus vervolgd.
Nieuws vanuit de Bibliotheek
Sinterklaas en Kerst, een gezellige tijd om
samen met je kind boekjes te lezen en voor te
lezen. Naast zelf lezen blijft voorlezen erg
belangrijk voor de ontwikkeling van de
woordenschat van uw kind. Voorlezen doet u
namelijk vaak uit boeken die de kinderen zelf
nog niet kunnen lezen en op die manier leren
kinderen toch weer meer nieuwe woorden
kennen. Probeer, vooral bij jonge kinderen,
interactief voor te lezen. Dit houdt in dat u het
kind tussendoor gelegenheid geeft te reageren
op het verhaal en in gesprek gaat met uw kind.
Naast het ontwikkelen van de woordenschat is
het ook erg fijn om samen op de bank een
boekje te lezen. Je hebt even echt tijd voor je
kind.
De bibliotheek heeft verschillende
Sinterklaasboeken te leen.
Hieronder een paar
voorbeelden.
Woezel & Pip; aftellen tot
Sinterklaas - Verhalenbundel
Woezel en Pip kunnen niet
wachten tot het Sinterklaas
is. Ze zingen liedjes, maken
verlanglijstjes en zetten hun
schoen. Maar als het zover is, begint het te
stormen. Kan de Sint hun hok wel vinden?
Het huis van Sinterklaas –
Naomi Tieman
Als Sint en zijn pieten naar
Nederland vertrekken, passen
de kleine pietjes op het huis.
Maar ze maken er een grote
rommel van, en vallen dan ’s avonds uitgeput in
slaap. Wat zal Sint ervan zeggen als hij
terugkomt?
De wens van Sint –
Anneke Scholtens (Een
samen leesboek)
Sint wil graag een Piet zijn.
Maar dat mag niet. Dan
wordt Sint ziek. Hoe moet
dat nu?

De pakjespiraat –
Reggie Naus
De familie Donderbus
heeft een hekel aan
Sinterklaas. Stoute
kinderen moeten juist
beloond worden. Opa
Donderbus gaat wel erg
ver. Op pakjesavond
verkleedt hij zich als
Sinterklaas en gaat hij op
rooftocht.
Het bibliotheeklidmaatschap is nog
steeds GRATIS voor iedereen tot 18 jaar!
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

