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Trefbaltoernooi
De kinderen van groep 5 en 6 hebben het goed gedaan op het trefbaltoernooi. Ze gaan
door naar de finale op woensdagmiddag 27 november in Nieuw Buinen! Jongens en
meisjes, gefeliciteerd met dit resultaat en veel succes tijdens de finale!
Worstenlijsten
Dinsdag 26 november nemen de kinderen de lijsten voor de worstenverkoop mee naar
huis. De bedoeling is, dat de kinderen pakketten worsten verkopen. Op de lijst wordt
door de klant het aantal pakketten ingevuld en deze worden meteen betaald. De
kinderen nemen het geld en de lijst uiterlijk vrijdag 6 december weer mee terug naar
school. De ouderaad ontvangt het geld en de lijsten. Het totaal aantal pakketten wordt
door de ouderraad besteld en donderdag 19 december krijgt ieder kind het aantal
verkochte pakketten mee naar huis, om aan iedereen die worstenpakketten heeft
besteld, deze ook te geven. De gelden zijn bestemd voor de kinderen van school.
Netwerk Rekenen
Donderdag 28 november vindt het netwerk Rekenen plaats. De rekencoördinatoren
komen bij elkaar, leren van elkaar en nemen het geleerde mee terug naar school. De
rekenafspraken die binnen het team worden gemaakt, worden mede door de
rekencoördinator vastgelegd.
We gaan op berenjacht.
Het prentenboek "Wij gaan op berenjacht" bestaat 30 jaar.
Om het jubileum van deze klassieker te vieren, geeft Peter Faber in Assen een
avontuurlijk optreden waarin hij het boek tot leven brengt. www.rapunsel.nl
Leeftijd: vanaf 3 jaar Duur: 30-40 minuten Graag aanmelden via info@rapunsel.nl
Pakhuis 51
Namens alle Pieten van Pakhuis 51 ontvangt u een oproep in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Workshop
Donderdag 28 november krijgen de kinderen van groep 7/8 de workshop: “Ontdek de
IJstijd”, in het kader van erfgoed. De leerlingen krijgen een presentatie en gaan daarna
zelf aan de slag…
Muziekimpuls
Vanaf maandag 2 december gaan we verder met een muziekimpulsdocent. Heerko
Koops gaat de muzieklessen geven en de leerkrachten coachen op het gebied van
muziek. Heerko geeft al muzieklessen aan basisschoolkinderen en hij gaat proberen de
extra impuls zo goed mogelijk te verzorgen.
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Cito Eindtoets
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan de Cito eindtoets. Jaarlijks kunnen we kiezen
uit een aantal verschillende eindtoetsen. Doordat wij goede ervaringen hebben met de
Cito Eindtoets, houden we deze eindtoets op onze school. Het resultaat van deze toets
sluit jaarlijks aan bij het advies van de leerkrachten en het leerlingvolgsysteem van onze
school.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 5
december 2019.

Wereld in Getallen 5
Dinsdag 3 december hebben we op Obs de Aanloop de verdiepingsbijeenkomst voor
onze nieuwe rekenmethode, de wereld in getallen 5. Als leerkrachten vragen hebben
over het gebruik van deze methode, dan kunnen deze vragen worden gesteld. Ook is
deze middag bedoeld om verdere informatie te krijgen over alle mogelijkheden die de
methode biedt. Van verschillende scholen schuiven leerkrachten aan. Leerkrachten
hebben de mogelijkheid om elkaar te adviseren en om ervaringen uit te wisselen.
Sinterklaas
Donderdag 5 december is het Sinterklaasfeest. ’s Morgens komt de Sint op een ludieke
manier aan op school en bezoekt de kinderen van de onderbouw. De kinderen van de
bovenbouw maken een surprise voor elkaar, schrijven een gedicht en kopen een
cadeautje voor degene die ze hebben ‘getrokken’. Deze ochtend hoeven de kinderen
geen fruit en drinken mee naar school. Het belooft weer een mooi feest te worden!
’s Middags zijn alle kinderen vrij. De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 11.00 u vrij.
Open dag Hondsrug College
Woensdag 5 februari organiseert het Hondsrug College een open dag voor de leerlingen
van groep 8. Van 14.00 tot 21.00 uur zijn de gebouwen van de Emmalaan 25 te Emmen
op deze dag geopend. Meer informatie vindt u op: www.hondsrugcollege.nl
Ateliers
De ateliers zijn weer opgestart! De kinderen van de onder- en bovenbouw hebben ieder
5x een atelier dit schooljaar. De volgende ateliers staan ingepland voor:
De onderbouw:
Koekjes bakken en bakjes maken
Sleutelhanger met kurk en lintjes
Stipwerk van verf op plankje
Robot van hout
Verassing

De bovenbouw:
Textiel
Papier
Danstheater
Koken
Schilderen

Kortom: de ouders en vrijwilligers hebben weer een gevarieerd pakket van ateliers!
De kinderen zullen er ook dit jaar weer met veel plezier van leren!
Woensdag 13 november had de onderbouw het eerste atelier. De bovenbouw heeft
vrijdag 29 november a.s. het eerste atelier.
Voorschool de Linderakkers
Afgelopen maandagavond hebben de ouders van de voorschool informatie gekregen
over de af te nemen uren. Hierin vindt een wijziging plaats. De Voorschool zal op termijn
op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen aanwezig zijn.
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Juf Henriet jarig
Donderdag 28 november is juf Henriët jarig.
Schoolarts
Maandag 2 december komt de schoolarts ’s morgens op school.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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