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AGENDA
19 oktober
22 t/m 26 oktober
07 november
22
11
26
27

november
november
november
november

Concert Peter en de Wolf
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt
Gr 7 & 8 boerderijontbijt
Oudercontactavond
Sint Maarten
MR en OR
Oudercontactavond

Enquête ouders, n.a.v. onderzoek
onder jongeren
Goedendag ouders van leerlingen uit
groep 7 & 8,
Afgelopen jaar hebben we een onderzoek
onder jongeren gehouden over
Jongerencentrum de Mix in Wolvega. We
wilden weten wat jongeren van de M!X
vinden, welke interesses ze hebben, wat
ze eventueel in het jongerencentrum
zouden willen doen, enz. Deze gegevens
hebben we verwerkt, maar graag willen
we ook uw mening horen. Uw
zoon/dochter kan wel hebben aangegeven
dat hij/zij op vrijdagavond naar het
jongerencentrum wil, maar vind u dat ook
een goed idee?
Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of
het het pand van de M!x breder kunnen
inzetten.

groep en periode van het jaar:
Starten met lezen – (S): De woorden van
de tekst bestaan uit één lettergreep. Er zijn
alleen woorden gebruikt die klankzuiver zijn,
je hoort dus wat je leest.
Midden groep 3 – (M3): De woorden van
de tekst bestaan uit één lettergreep, maar
de woorden mogen nu ook niet-klankzuiver
zijn, je hoort hierbij iets anders dan je leest
zoals de woorden beer (je leest beer, maar
hoort bir).
Eind groep 3 – (E3): De woorden van de
tekst zijn één- en tweelettergrepig.
Midden groep 4 – (M4): De woorden van
de tekst bestaan vooral uit een- en
tweelettergrepige woorden. Daarnaast
worden er ook woorden met drie
lettergrepen geïntroduceerd.
Hierna vind je de boeken bij de Aleesboeken voor kinderen van ongeveer 6
tot 9 jaar,
de B-leesboeken voor kinderen van
ongeveer 9 tot 12 jaar
Vraag de leerkracht welk leesniveau jouw
kind leest, de bibliotheek kan u daarna
verder helpen.

Autowasactie:

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de
enquête in te vullen via:
http://www.mixwolvega.nl/index.php/mix
-wolvega/enquete
Met vriendelijke groet,
Sheila Hankel, Linda Mittendorff en
Nathalie den Besten
Sociaal Werkers Timpaan Welzijn
Nieuws uit de bibliotheek–oktober
Uitleg leesniveaus
Om te weten welke boekjes kinderen
kunnen lezen, is het AVI-systeem handig.
Maar hoe werkt dit precies en wat
betekenen de letters? Een korte uitleg:
Hieronder staan de eerste vier
leesniveaus. Dit zou een kind ongeveer
moeten kunnen lezen in de bijbehorende

De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
hebben geweldig hun best gedaan met hun
actie om auto’s te wassen. Ze hebben met
elkaar het geweldige bedrag van € 195,00
bij elkaar gewassen. De leerlingen van de
leerlingenraad, die deze actie heeft bedacht,
gaat beslissen hoe we deze gelden gaan

besteden voor de ‘vergroening’ van het
plein.
We zien op het kleuterplein al een
prachtig voorbeeld hoe je met weinig
middelen al een geweldig resultaat kunt
boeken.

Kiwi ballenactie!
Met de actie "Fruit, een lekkere buit"
kunnen we gratis klasballen
verzamelen. Wie helpt mee?
Op SunGold kiwi's, Green
kiwi's en Organic kiwi's zit
een sticker, neem deze
sticker mee naar school en
plak hem op de poster op
het raam van groep 2.
Wanneer we als school
150 stickers verzamelen verdienen we 10
ballen, hebben we 300 stickers dan krijgen
we er zelfs twintig!
Dus doe mee want... hoe meer ballen, hoe
meer plezier!
De actie duurt t/m 18 december.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Meedraaien in groep 1 en 2,
Tijdens de info avond hebben de kleuters
hun ouders uitvoerig verteld over hoe het
gaat inde klas. Natuurlijk hebben de
ouders ook de meegekregen info gelezen,
maar....hoe gaat het er nu werkelijk aan
toe in een kleutergroep?

Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

Om daar achter te komen mochten alle
ouders in de afgelopen twee weken een
ochtend "meedraaien" in de groep om te
kijken, mee te doen, te helpen en de sfeer
te proeven. Rijmen, tellen, gymmen,
werken, buitenspelen, Engels,
kanjertraining, van alles is voorbij
gekomen. Voor zowel ouders, kinderen als
juffen waren het prachtige ochtenden!
Ouders, bedankt voor zoveel
betrokkenheid!
Vroukje en Gea

We wensen alle ouders en leerlingen
een fijne herfstvakantie toe!
Team CBS De Wegwijzer

