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Agenda

Week 35
35
Week 35
Do 27

24 t/m 28 aug
Muziekles gr. 1-4

Week 36
Do 3

31 aug t/m 4 sep
Muziekles gr. 1-4

Groep 1 t/m 4 :
Thema –
Waar is de ark?
Lied –

Informatieavond ouders

Machtig God, sterke rots.

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Ik zal jouw God zijn
Lied –

Week 37
7 of 9

7 t/m 11 sep
Dode hoek

Do 10

Muziekles gr. 1-4

kleine kinderen

Week 36
36

Volgende nieuwsbrief

Groep 1 t/m 4 :
Thema –
De eerste koning.
Lied –

Verjaardagen
De komende weken is jarig:
25 aug

Abel

Opw 91 – Jezus houdt van alle

gr.6

We wensen jou alvast een fijne verjaardag.

'k Stel mijn vertrouwen.

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Samuel, de laatste rechter
Lied –
Ps 62

Week 37
37
Groep 1 t/m 4 :
Thema –
Saul en David.
Lied –

Heer, U bent altijd bij mij.

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Een koning voor Israël
Lied –
Ps 72 : 1

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl
•

Deze nieuwsbrief

Welkom
We zijn deze week gestart met twee nieuwe leerlingen op school. Leah Hoepel in groep 1 en
Junior van den Belt in groep 8. We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd op onze school.

Medaillelezen
Net als vorig jaar, willen we ook dit jaar gaan medaillelezen. We zijn al in de klas begonnen met lezen.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee. Zowel boeken die thuis als op school worden gelezen mogen
worden meegeteld. In september volgt meer informatie.

Typen
Van verschillende aanbieders krijgen we een folder, waaronder van typecursussen, die we vervolgens
weer aan de kinderen meegeven. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze toetsenbordvaardig zijn. Wij
raden het aan om de kinderen voor het eind van groep acht een typecursus te laten volgen. Vaak doen
kinderen dat in groep 6 of in groep 7. Wij bieden geen typecursus aan. Steeds meer kinderen maken
gebruik van een onlinecursus. Loi-kids maakt gebruik van een aanmelding via school, maar dat is meer
een marketingstrategie en niet gebaseerd op een advies van ons.

Muziek van Cultuureducatie Zwartewaterland
Vanaf donderdag 27 augustus krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 vijf keer een muziekles van Aletta
Jansen. Aletta is combifunctionaris cultuur van de gemeente Zwartewaterland. Zij geeft de lessen op 16
basisscholen in de gemeente Zwartewaterland en met haar man Richard werkt ze bij Muziekcentrum
Zwartewaterland. Het zijn dus extra mooie muzieklessen. De lessen voor de bovenbouw staan dit
schooljaar in juni ingepland.

Dode hoek
Grote voertuigen hebben altijd een enorme dode hoek. Het is goed om als andere weggebruiker daar
rekening mee te houden. Om kinderen dat te laten ervaren komt er 7 of 9 september een vrachtwagen
of bus bij de school.

Informatieavond 3 september
Dit schooljaar willen we starten met een informatieavond voor ouders. We willen dan per groep
uitleggen wat we dit schooljaar doen in de groepen. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Omdat we in school niet met alle ouders op 1,5 meter afstand kunnen zitten, wijken we uit naar het
Trefpunt, naast de school.
We willen om 19:00 uur beginnen met groep 678 en om 20:00 uur met groep 1234. We verwachten dat het
ongeveer 45 minuten duurt. We kunnen die avond helaas geen koffie schenken.

Groenuitje
2 Oktober hebben we ons groenuitje gepland staan. Hopelijk kan het dit keer wel doorgaan. De
bestemming is het Veenpark in Barger-Compascuum. We vetrekken om 8:30 uur en zijn om 15:00 weer
op school. Als u wilt en kunt rijden, kunt u een mailtje of appje sturen naar Klaas.

Openlesochtend
We hebben gekozen om dit jaar één open lesochtend voor alle ouders (huidige en nieuwe) te houden.
De andere twee open lesochtenden zijn bedoeld voor het laten kennismaken van nieuwe ouders met de
school. We merkten dat het lastig was om nieuwe ouders goed te woord te staan, wanneer je ook de
druk hebt om een goede les te geven voor je eigen ouders. Hieronder de data van de openlesochtenden.
28 oktober:
15 maart:
1 juni:

open lesochtend voor ouders en nieuwe ouders
open lesochtend voor nieuwe ouders
open lesochtend voor nieuwe ouders

