Jaargang 3, nieuwsbrief 1

Agenda

Jarigen

Datum
20-09
21-09
24-09
25-09
03-10
12-10
15-10
18-10
19-10

Naam
Melissa
Juf Mirjam
Mareno

week 38

Activiteit
Test jezelf = leerblad Blink
Zinnendictee thema 1
Informatieavond
Topo toets
Start kinderboekenweek
Afsluiting KBW
Woordendictee thema 2
Zinnendictee thema 2
Verhuisdag (alle leerlingen vrij)

Datum
21 okt
25 okt
4 nov

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en alvast een heel fijne dag gewenst!

Doelen

Contact-ouder

Rekenen groep 5: We gaan de tafel van 3 en 6 oefenen en leren. In blok 2 gaan we
optellen en aftrekken tot en met 120. Verder oefenen we met de getallen tot en met
1000.
Rekenen groep 6: In blok 2 gaan we bezig met tellen ( stappen van 100-1000), welk getal
ligt het dichtst in de buurt, plaatsen van getallen op de getallenlijn, optellen en aftrekken
onder de 1000 en geldsommen ( ik koop …. Wat moet ik betalen?)
Spelling groep 5: We leren woorden met ~ieuw, ~eeuw , ~uw aan het eind. Woorden
met ch(t) zoals ochtend en woorden met de ei
Spelling groep 6: We oefenen/leren woorden met : au/auw, ou/ouw , f/v ( duif-duiven),
s/z (huis-huizen), i/ie (liter).
Elke klas heeft een contactouder. Deze ouder gebruiken wij, de leerkrachten, als eerste
aanspreekpunt als er iets geregeld moet worden voor de groep. Deze ouder kan andere
ouders benaderen voor hulp e.d.
Voor onze groep zijn dat dit schooljaar de moeder van Lisanne van Putten en de vader
van Manon Jonker.
Arnold en Gerranda, fijn dat jullie ons willen helpen.

Blink

Diversen

We zijn aan de slag gegaan met het thema “Wereldse kinderen” De inhoud van de lessen
kunt u zien op het leerblad van Blink . Het einddoel is: een zelfgemaakt ‘Ik en jij boek.’
Het zou mooi zijn wanneer er van thuis nog iets meegenomen kan/mag worden. Te
denken valt aan: (kopieën van)foto’s , geboortekaartje ed. We hopen vóór de
herfstvakantie dit thema af te ronden.
De kinderen hebben vorige week een leerblad meegekregen naar huis om te leren voor
de toets. Hierin staat onder het kopje ‘talent’ een stukje beschreven over de ontwikkeling
van de mens. Dit past niet bij de identiteit van de school en is in de klas niet behandeld.
Dit komt in de toets dus ook niet aan de orde.
We zijn dit schooljaar begonnen met een aantal nieuwe (digitale)
methodes:Godsdienstige vorming-> Levend Water
Sociaal-emotionele vorming-> Kwink
Muziek-> Eigenwijs digitaal
Binnenkort krijgt het team meer info over het gebruik van Parro. Tevens zal er bij u nog
toestemming gevraagd worden voor de privacy. Daarna kan deze app ook worden
ingezet. We zien dat nog niet alle ouders de app hebben geïnstalleerd. Het zou erg fijn
zijn als jullie de app willen installeren. Hier zullen daarna ook foto’s op geplaatst worden.
Er zullen geen foto’s meer in de nieuwsbrief komen.

Op maandag-, dinsdag- ,donderdag – en vrijdagochtend is Petra Brem als
onderwijsassistent een aantal uren in onze groep aanwezig. Daarnaast hebben we van
maandag t/m woensdag een stagiaire van de opleiding onderwijsassistent. Dit is Janick
Hoogland.

Voor de topotoets van groep 5 is het belangrijk dat de leerlingen ook de wateren van
Nederland leren die op de kaart staan.

