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We willen dat
pesten stopt!

KiVa regel van de maand november: “Samen maken we er een fijne groep van”
(Thema: ”In de groep”)

Sinterklaas brengt een bezoek aan Opwierde… althans als hij beter is. We hebben
geruchten gehoord dat hij zich niet helemaal goed voelt. Vanaf morgen (donderdag, 29
november) staat er elke dag een linkje op de website www.cbstriangel.nl om de Sint te
volgen in Appingedam. De kinderen kijken op donderdag ook het eerste filmpje.
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Op dinsdag 4- en woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten een bezoek
brengen aan het Kindcentrum Opwierde. Hij bezoekt op dinsdag de kinderen van de
Vuurvlinder en op woensdag de kinderen van de Triangel.
De intocht is op 4 december om 8.40 uur, bij de hoofdingang.
De kinderen worden die dinsdag en woensdag op de normale tijd op school verwacht.
Natuurlijk bent u als ouders/verzorgers van harte welkom om bij de intocht aanwezig te
zijn. U wordt dan vriendelijk, doch dringend verzocht achter het rood-witte lint plaats te
nemen, zodat alle kinderen Sint en Pieten goed kunnen zien. Het is niet mogelijk om op 4
december met de auto de weg naar school (Wethouder Olthoflaan) in te rijden en wilt u
geen fietsen binnen het afgezette gedeelte plaatsen? Dit alles in verband met de veiligheid
van onze kinderen. Op beide dagen geeft u , net als anders, een tussendoortje en een
lunchpakket mee. De OR zorgt voor iets lekkers. Het uitzwaaien is op 5 december om
13.15 uur, ook bij de hoofdingang. We hopen met elkaar op een heerlijk feest!

Naschoolse activiteit sportmix; een overzicht!
Voor deze activiteit hoeft u uw kind niet van tevoren aan te melden. Tegen betaling van 1
euro bij juf Anne Marije kan uw kind deelnemen.
De activiteiten zijn als volgt:
Donderdag 29 november
Voetbal
Donderdag 6 december
Stoeispelen
Donderdag 13 december
Blikspuit
Groep 3 t/m 5 van 14.45-15.30 uur (na schooltijd staat er voor deze kinderen ranja klaar
in de centrale hal)
Groep 6 t/m 8 van 15.45-16.30 uur
Betreft: Oudertevredenheidsonderzoek
Via de e-mail is er kort geleden een online vragenlijst naar u gestuurd. Ik wil u vragen om
deze lijst in te vullen, want hoe meer ouders dit invullen, hoe betrouwbaarder het beeld
over de school is (mogelijk is deze in uw postvak ‘ongewenst’ gekomen. U kunt deze dan
vinden door te zoeken op DUO).
Wilt u deze wel invullen, maar komt u er niet helemaal uit hoe? Vraag/mail juf Rita of
vraag haar in de week van de 10-minuten gesprekken.

Aanwezigheid Liza Stefes (intern begeleider):
Donderdag 29 november
– hele dag
Oproep: Heeft u nog oude cd’s en dvd’s thuis?.......Wij kunnen ze gebruiken voor
het knutselen. U kunt ze inleveren bij juf Natasja (groep 3).
Schoolfruit
Vorige week zijn we weer begonnen met het schoolfruit! Een gezond tussendoortje voor de
ochtendpauze. Op deze dagen hoeft uw kind voor de ochtendpauze in principe dus niets
van huis mee te nemen. Mocht uw kind het aangeboden fruit niet lusten of er een allergie
voor hebben, dan mag u natuurlijk zelf een gezond tussendoortje meegeven. Maar zeker
geen snoep of koekjes!
En vindt u het leuk om ’s morgens te helpen met het
verdelen en eventueel snijden van het fruit? U bent op
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (bij aanvang
van de school) van harte welkom in de centrale keuken.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
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Het fruit van deze week:
Woensdag 28 november: banaan
Donderdag 29 november: appel
Vrijdag 30 november: kiwi

Het laatste stukje over het verhaal van Mozes en het volk Israël:
26 november t/m 30 november (Rechters 16: 1-21)
Geen haar op mijn hoofd….
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het
teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch.
Terwijl hij slaapt laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.

In deze periode
In deze weken speelt tellen een belangrijke
rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de
dagen en weken af naar kerst. In de verhalen
gaat het over gewone mensen die voor God
heel belangrijk zijn: de priester Zacharias ,
Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in
het verhaal van God en de mensen. Het thema
van deze weken is dan ook: Tel je mee?
3 december t/m 7 december (Lucas I : 5-56)
Tel je mee?
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie
mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter
als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook
Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazareth, wordt de moeder
van Jezus.
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November
29

Voorleesfinale op school, groepen 7 en 8

Laatste week van november:
Rapportgesprekken (vanaf groep 5 is
het fijn als uw kind ook bij het gesprek
aanwezig is)
December
4/5
8
10

20

Sinterklaas komt naar het Kindcentrum
Kerstmarkt in Appingedam (verkoop kniepertjes voor
de corsocommissie)
08.30 uur Advent viering, verzorgd door de groepen 5
en 6 (alle belangstellenden zijn van harte welkom
in de centrale hal)
13.00 uur De versieringen van groep 3 komen in de
kerstboom in Appingedam, bij de Nicolaïkerk
Kerstbrunch in de groepen (informatie volgt)
18.30 uur Kerstviering voor alle kinderen en ouders in
de Nicolaïkerk in Appingedam (informatie volgt)
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OLIFANTEN
Geen nieuws ontvangen

GIRAFFEN
We zitten midden in de Sinterklaastijd. Vanochtend hadden de kinderen allemaal iets
lekkers in hun schoen. We rijmen met woorden en kijken naar woorden die niet rijmen.
Vanochtend hebben de kinderen zwarte pieten gym gehad. Pakjes in de schoorsteen
werpen, aan een touw slingeren met een pakje enz. Dinsdag 4 december komt Sint aan op
onze locatie. Hij gaat dan de groepen van de Vuurvlinder bezoeken. Woensdag 5
december komt hij in onze groep. De kinderen mogen die dag verkleed als piet of sint op
school komen. Aan het begin van de middag zwaaien we hem weer uit.
Twee weken terug hebben we meegedaan aan de verhalenmachine. Kinderen mochten
samen met een ouder/juf aan de hand van plaatjes een verhaal bedenken. Het verhaal
mochten ze vertellen en is door Mignon van de bibliotheek opgenomen. U kunt de
verhalen bekijken en beluisteren via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=Oj9lTSOEWnA.

Wat een feest…… dinsdag hebben we
onze schoen gezet op school!
Gelukkig hadden Sint en/of Piet tijd
om ze te vullen. We bekijken deze
en volgende week de filmpjes van
Sint en meester Max en wachten nu
met spanning op hun komst
volgende week. Zal het allemaal
goed komen?
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Woensdag 5 dec. mogen de kinderen spelletjes en/of speelgoed meenemen naar school.
Dinsdag 4 dec. gaan we pepernoten maken met de kinderen, wie kan/wil hierbij helpen.
We zijn inmiddels begonnen met kern 4, met het thema ‘Waar woon jij’. Hierin hebben we
al de nieuwe letters w (wip), o (zon), a (zak) geleerd. De volgende letters (en woorden);
u (bus), j (jas) gaan we nog leren. Natuurlijk blijven we ook alle letters die we al geleerd
hebben intensief oefenen. Om de dag maken we een dictee in het schrift. Ook lezen we
elke dag uit Veilig&Vlot om zo steeds beter en vlotter de woorden te kunnen lezen. Verder
gebruiken we ook het digitale programma om alles op een speelse manier te oefenen.
U heeft inmiddels, via uw mail, de link ontvangen waarmee u de thuisversie van het
digitale programma van Zoem kunt activeren. Een aantal ouders hebben aangegeven dat
zij geen mail hebben ontvangen. Heeft u ook geen link ontvangen, dan kunt u dit
doorgeven aan mij.
Met rekenen sluiten we deze week blok 3 af met een toets, waarna we verder gaan met
blok 4. In dit blok wordt o.a. de getallenlijn uitgebreid naar 40 en gaan we diverse
teloefeningen doen. Tellen met een sprong van 2 blijven we goed oefenen, evenals het op
volgorde zetten van getallen. Veel kinderen vinden dit moeilijk. We maken kennis met geld
rekenen en blokkenbouwsels waarbij niet alle blokken te zien zijn. Natuurlijk blijven we
ook splitsen en pijlsommen maken.
Elke dinsdag kiezen de kinderen een nieuw boek van boekenpret. Denkt u aan het
meegeven, veel kinderen vergeten regelmatig hun boek mee te nemen naar school.
Helaas mag er dan geen nieuw boek gekozen worden..

Sinds vorige week is Maggie Becker bij ons in de klas. We wensen haar een fijne tijd toe
bij ons op school!
Tijdens de rekenlessen nemen de keersommen een steeds centralere plaats in. De
kinderen leren, dat deze sommen een beetje inzichtelijker worden m.b.v. trucjes oftewel
keersomstrategieën zoals 1 x meer, 1 x minder en omdraaien. Wij willen u op het hart
drukken om vooral ook thuis aandacht te besteden aan de tafels van 2, 5 en 10.
Het einde van spellingblok 3 is in zicht. Woorden met kleefletters (melk, slurf), woorden
met 3 medeklinkers vooraan of achteraan (straat, markt) en onthoudwoorden met de v en
f (fris, vlag) worden getoetst.
Ook zijn we druk met lezen; woordrijen, stillezen, duolezen en karakterlezen, alles
passeert de revue. Ook aangaande lezen willen we u vragen om regelmatig thuis te lezen.
Probeert u het ook vooral wat aantrekkelijker te maken, bijv. door op verschillende
plekken te lezen zoals; op de trap, op zolder, in de auto, op de wc, op de tafel …….. etc.
Tenslotte bieden we ook de nodige aandacht aan sinterklaas. We hebben een piet
gevouwen van 16 vierkantjes en vliegers. Daarnaast studeren we een lied in, speciaal voor
sinterklaas; ‘Linkerbeen, rechterbeen’. Hier hoort ook een dansje bij, dat we graag aan de
goed heilig man willen laten zien.
Dan volgen er nu nog een paar huishoudelijke mededelingen:
- Maandag 3 december staat juf Ineke voor de groep;
- Aidin en Amy zijn volgende week de hulpen;
- wilt u erop toezien, dat uw kind niet teveel spulletjes/speelgoed mee naar school
neemt?? Dank u wel!
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Het is fijn om af en toe de ouders te spreken over de voortgang van hun kinderen. Het
waren deze week goede gesprekken. De kinderen hebben hun werk kunnen laten zien. In
de klas werken we in blok 3 van rekenen. De kinderen leren nu de analoge klok en de
daarbij horende digitale klok. Ook de tafels komen weer en bod en de deeltafels die erbij
horen. Met spelling in blok 3 leren de kinderen of een woord die eindigt op een d of een t
ook geschreven moet worden met een d of een t. Dit doen ze door de woorden langer te
maken. Denk bijvoorbeeld aan het woord paard. Je hoort een t maar schrijft een d,
immers paarden is ook met een d. Met taal leren de kinderen in blok 3 om naar de mening
van elkaar te luisteren. Ook leren ze weer veel nieuwe woorden. Volgende week vieren wij
Sinterklaas in de klas. Af en toe horen wij al leuke verhalen over de surprises. Het wordt
vast een groot feest. We hebben er veel zin in!

De kinderen uit groep 6 hebben wekelijks een bordsessie. Eén kind leidt de bordsessie en
een ander kind schrijft alles op het bord. De successen worden genoemd. We bedenken
ook met elkaar nieuwe doelen voor de komende week. Deze week is het doel dat 80%
van de kinderen een voldoende haalt op topo. Het halen van 3 keer Taakspel is ook een
doel. Deze week is er een groepje bezig om een speurtocht te maken voor de klas. Dit is
een hele leuke en gezellige beloning.
Deze week zijn de 10-minutengesprekken en krijgt uw kind tijdens het gesprek het
rapport mee naar huis. We vinden het prettig dat de kinderen tijdens het gesprek
aanwezig zijn.

Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas met zijn Pieten
aan op Kindcentrum OPwierde. We gaan samen kijken
naar de intocht. Kinderen mogen de jas aanhouden en in
de klas gaan zitten zodat we snel naar buiten kunnen.
Wij vieren Sinterklaas in de groep op woensdag 5
december.

Huiswerk groep 6:
vrijdag 30 november: topo Noord Nederland
vrijdag 7 december: tafel van 8, 100 sommen in 5 minuten
vrijdag 14 december: dictee spelling blok 3
Huiswerk lukt niet alleen....(bij de meeste kinderen) wilt u uw kind helpen?
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Sinds vorige week dinsdag loopt juf Annemiek Heeres in onze groep 7 stage.
Hieronder stelt juf Annemiek zichzelf voor:
Dag iedereen,
Ik ben Annemiek Heeres en ik ben 22 jaar. Ik kom sinds vorige week 6 weken lang iedere
dinsdag stage lopen in groep 7. Vorig schooljaar ben ik afgestudeerd als
sociaalpedagogische hulpverlener. Dit schooljaar ben ik begonnen aan de pabo-top.
Morgenmiddag staat de voorleesfinale van onze school op het programma:
Jurre en Nouradin uit groep 7 en Rechejeny en Semmy uit groep 8 zijn de vier finalisten.
Zij zullen morgenmiddag tijdens de voorleesfinale zo goed mogelijk gaan voorlezen en de
jury bestaande uit drie leerkrachten zullen uiteindelijk bepalen wie de
voorleeskampioen(e) van onze school wordt.
Alle vier kinderen wensen we heel veel plezier en succes toe morgenmiddag. Al geweldig
dat jullie zover zijn gekomen!
We zijn wat betreft rekenen, taal en spelling al weer ver gevorderd in blok 3.
Tijdens het derde hoofdstuk van taal komen onder meer de volgende onderwerpen aan
bod:
*Het gebruik van een voltooid deelwoord (De fiets wordt gerepareerd);
*het gebruik van een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord (de gerepareerde fiets);
*het verschil tussen een concreet (een vaas of stoel) en een abstract onderwerp (energie,
veiligheid);
*hoe je een discussie kunt voeren, waarbij je goede argumenten gebruikt;
*de betekenissen van moeilijke woorden als: aanzienlijk, minuscuul, de kolonie, rijzig, de
roedel wolven, de vlucht vogels, bruisend, levendig, de context, sceptisch en rustiek.
Wat betreft spelling worden de volgende spellingscategorieën behandeld:
*Onthoudwoorden met een c uitgesproken als s (provincie, procent, medicijn, docent);
*onthoudwoorden met ch uitgesproken als g (pechvogel, vruchtbare, bericht);
*onthoudwoorden met ch uitgesproken als sj (chocolade, chimpansee, machine);
*onthoudwoorden met g uitgesproken als zj (horloge, garage, slijtage);
*klankwoorden met de vaste stukjes –teit en –heid achteraan (elektriciteit, beleefdheid);
*verkleinwoorden (geheimpje, portemonneetje, winterkoninkje, pianootje);
*het gebruik van hoofdletters en leestekens (Mevr. I. de Bruin / mevr. De Bruin).
Het controledictee staat gepland op vrijdag 7 december as.
Op woensdagochtend 5 december as. mogen de gemaakte surprises en cadeautjes worden
meegenomen naar school. Ook mogen de kinderen uit groep 7 een
gezelschapsspelletje meenemen voor het middagprogramma.
Belangrijke data in 2019:
 Woensdag 8 mei 2019: Samen met groep 8 naar het Rijksmuseum te
Amsterdam (per bus);
 Donderdag 4 april 2019: Theoretisch Verkeersexamen voor groep 7;
 Maandag 27 mei 2019: Praktisch Verkeersexamen voor groep 7.
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Huiswerk/Agenda
Donderdag 29 november taalboek blz. 5A.
Vrijdag 30 november topo Midden-Oosten.
Maandag 3 december toets Engels ‘phrases to know’.

Donderdag 20 december :
Kerstviering
aanvang 18.30
in de Nicolaikerk Appingedam.

Sinterklaas
Via de mail heeft u bericht ontvangen over de organisatie in de groep. Cadeautjes komen
pas op 5 december naar school!
We gaan woensdagmiddag 5 december na het middageten samen spelletjes spelen die de
leerlingen van thuis mogen meebrengen.
(Geen computer/telefoonspelletjes!)
Voorleeswedstrijd
Donderdag 29 november zullen Rechejeny en Semmy namens groep 8 meedoen aan de
schoolfinale. We wensen alle deelnemers veel succes!
Meeloopdagen/informatiedagen voortgezet onderwijs
We proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen met betrekking tot open dagen en
meeloopdagen. Soms bereikt die informatie ons ook kort van tevoren. En niet alle door
ons uitgedeelde berichten komen thuis aan! Er blijft wel eens wat in een laadje zitten.
Wilt u ook zelf de websites van de scholen waar u belangstelling voor heeft in de gaten
houden? Daarnaast is het zinvol om ouders die al kinderen op de betreffende school
hebben te vragen naar hun bevindingen. Zo krijgt u een realistischer beeld van de school.
Het is handig om alvast aanmeldformulieren mee te nemen want ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind(eren). Na de Cito toetsen van eind
januari zullen we in februari de gesprekken plannen voor het voortgezet onderwijs. U
heeft dan tot 15 maart de tijd om uw kind aan te melden bij een school voor voortgezet
onderwijs.
Leeskring
Dinsdag 11 december: Milan
woensdag 12 december: Chaya,
dinsdag 18 december: Michelle
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woensdag 19 december: Rechejeny
dinsdag 8 januari: Kurbert
Woensdag 9 januari: Tuana
dinsdag 15 januari: Caspya
woensdag 16 januari: Giliano

First Lego League
Zaterdag 17 november vond de First Lego League plaats in het Theda Mansholtcollege in
Delfzijl. 11 scholen gingen de strijd met elkaar aan. Wat hebben we een mooie dag gehad
met elkaar en wat was het spannend! We kwamen met de robot net niet in de halve
finales terecht, want we eindigden op de 5e plaats, wat al een heel knap was!
De wedstrijd bestond uit verschillende onderdelen. Op een gegeven moment moesten de
kinderen uitleg geven over de robot, maar ook over het computerprogramma. Dit
onderdeel ging heel goed. Ons team, de Triangel builders, won de eerste prijs! Een knappe
prestatie, vooral omdat we pas voor de eerste keer meededen. We zijn vooral opa Henk
zeer dankbaar dat hij ons team zo goed heeft voorbereid op de wedstrijd. Mede dankzij
opa Henk zijn we op deze dag zover gekomen. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren
om de kinderen aan te moedigen.
Verderop kunt u lezen wat de kinderen zelf vertellen over de wedstrijddag.
De laatste weken is het rekengroepje uit groep 2 volop bezig geweest met de rekenspellen
uit de Levelkist en wat gaat dit goed. De kinderen doen goed hun best en weten steeds
moeilijker levels te bereiken.
Het taalgroepje uit groep 2 is vooral bezig geweest met de plusopdrachten uit
Onderbouwd en soms pakken we een Denksleutel en gaan we met elkaar in gesprek. We
leren bijvoorbeeld vragen bedenken voor elkaar en zo ontstaan er leuke gesprekjes.
Groep 3 komt voor rekenen naar het Uilennest. We maken ons gewone rekenwerk af en
gaan daarna aan het werk met moeilijke opdrachten in het Pluswerkboek. Hier staan soms
lastige opdrachten in, maar door ons doorzettingsvermogen en overleg met elkaar komen
we er altijd wel uit.
Groep 4 rekent in Plustaak rekenen, een boek met moeilijke, maar leuke opdrachten
waardoor de kinderen uitgedaagd worden. Het taalgroepje werkt in Prik en Co. Zij zijn
bezig om een eigen woordenboek te maken.
In de volgende nieuwsbrief vertellen we weer meer over de groepen 5 t/m 8.
Hartelijke groet, juf Petra en juf Janny
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Zaterdag 17 november deden we mee met de
lego league. Toen we daar binnen kwamen zag het er erg
gezellig uit . Omdat we voor de eerste keer meededen wisten
we niet wat we er van konden verwachten. Wij vonden het wel
een beetje spanend maar vooral heel leuk . We moesten veel
samen werken. We hadden als eerste de presentatie en daarna
moesten we uitleg geven over de robot daarna hadden we de
muurkrant presentatie. Daarna moesten we de missies op de
mat doen en als laatste hadden we een quiz over sterrenkunde
. We hadden ook nog de prijsuitreiking daarmee hebben we 2
prijzen, één voor de sterrenkunde quiz daar zijn we 2de geworden en een met de uitleg van de robot zijn we 1-ste
geworden. Het was een superleuke dag.
Groetjes,
MICHELLE, ANOUK, MILAN, BRAM, ANGELO en SEMMY
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