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Levend Water

Week 37

10 t/m 14 sep

Ma 10

Schoolfotograaf
Muziekles gr. 1-5

Week 37

Groep 1 t/m 5 :
Thema –

Saul
Ps 150 : 1 / Stap voor stap

Vr 14

Groene excursie

Lied –

Week 38

17 t/m 21 sep

Groep 6 t/m 8:

Ma 17

Muziekles gr. 1-5

Week 36

24 t/m 28 sep

Ma 24

Muziekles gr. 1-5

Week 38

Wo 26

Start kinderpostzegelaktie

Groep 1 t/m 5 :

Do 27

Volgende nieuwsbrief

Thema –

Koning

Lied –

Ps 72 / Lees je Bijbel bid elke dag

Verjaardagen

Komende weken zijn er geen jarigen.

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl


Deze scheepspraet

Thema –

De heer geeft rust

Lied –

Ps 83 : 6

Groep 6 t/m 8:
Thema –

Heersen of dienen

Lied –

Ps 133 : 1

Week 39
Groep 1 t/m 5 :
Thema –

David

Lied –

Ps 138 : 4 / Reus Goliath

Groep 6 t/m 8:
Thema –

Een zuiver hart

Lied –

Ps 32 : 1

Weer een nieuw schooljaar

We zijn dit schooljaar al weer een paar dagen van start. Het is mooi om elkaar weer te ontmoeten. Fijn
dat iedereen weer gezond en uitgerust kan beginnen.
Dit schooljaar zijn drie nieuwe leerlingen gestart. Abel van der Horst (groep 4) Joël Schuman (groep 6)
en Yair Schuman (groep 5) zijn bij ons op school gekomen. Fijn dat jullie er zijn. Hopelijk zijn jullie snel
gewend.
We hebben op school wel wat nieuwe dingen op de chromebooks. Dat levert nu nog even de
gebruikelijke opstartproblemen op. Er is een nieuwe manier van inloggen op onze schoolprogramma’s:
Zuluconnect. Op deze manier hoeven de kinderen maar één keer in te loggen en kunnen ze bij alle
schoolmaterialen, zoals de oefensoftware en de weektaak.
We gaan dit schooljaar vanaf groep 4 de leerstof verwerken met Gynzy. Deze hebben we nu aan de
verwerking van de methode gekoppeld. De kinderen krijgen dus nog volgens de methode les. Gynzy
biedt daarnaast de mogelijkheid om op eigen niveau verder te rekenen. Dat stukje van Gynzy heet “de
werelden”. We gebruiken Gyzny met rekenen en met spelling. Daarnaast proberen we de andere tools
van Gynzy uit, zoals het onderdeel van wereldoriëntatie
Voor Engels proberen we in de groep 6-7-8 tot de herfstvakantie een nieuwe methode uit; Holmwoods.
Het is met deze methode de bedoeling dat de kinderen eerst de helft zelfstandig hebben geleerd en dat
je er dan in de klas mee gaat oefenen. We hopen met deze methode gemakkelijker in meerdere niveaus
Engels te kunnen geven.

Groene excursie

Volgende week vrijdag 14 september hopen op onze jaarlijkse groene excursie te kunnen gaan naar
11Beaufort in Nagele. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en we hopen om
15.00 uur weer terug te zijn.
Tussen de middag krijgen ze wat lekkers van school, voor de ‘ochtendpauze’ mogen ze zelf wat eten en
drinken meenemen. Ook raden we aan om laarzen en eventueel regenkleding mee te geven.
We zouden het fijn vinden als u voor uw kind (indien nodig) een stoelverhoger mee zou kunnen nemen
naar school, zodat wij alle kinderen veilig kunnen vervoeren. Wij zoeken nog ouders die die dag willen
rijden. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Ina ina@cbs3mm.nl

Gym

Vanuit de buurtsportcoach van de gemeente Zwartewaterland is voorgesteld dat wij op vrijdagmiddag
samen gymmen met de leerlingen van OBS Genne. Dit omdat het voor de paar leerlingen van Genne veel
beter is om in een grotere groep te sporten. Vanaf morgen sporten wij dus samen in de sporthal.

Schoolfotograaf

Op maandagmiddag 10 september komt de schoolfotograaf. We kregen van de fotograaf de tip dat het
voor de foto’s leuk is wanneer de kinderen kleurrijke kleding dragen. De gezinsfoto’s met een broertje
of zusje dat nog thuis is worden volgens de planning tussen 14.30 en 15.00 gemaakt (we hebben de
aanmeldingen hiervoor binnen).

Jaargids

Eind volgende week wordt de jaargids mee gegeven met de oudsten.

