Jaargang 3, nieuwsbrief 2

Agenda

Datum
Maandag 11:00 uur
Donderdag 13:15 uur
Wo. 3 tot vr. 12 okt.
Do. 4 okt.
Di. 9 okt.
Vr. 12 okt.

Vr. 12 okt.
Ma. 15 tot do. 18 okt.
Vr. 19 okt.
Ma. 22 tot vr. 26 okt.
Wo. 7 nov.
Vr. 9 nov.
Wk. 44 of 45

Juf Anja
Juf Rebekka

3 oktober 2018
Bijzonderheden
Gym
Kinderboekenweek
Dierendag, knuffel mee
Streetwise
Tafeltoets:
Gr. 4: tafel van 2
Gr. 5: tafel van 6
Herkansing topografie Nederland
Dictee
Verhuisdag, kinderen vrij
Herfstvakantie
Dankdag
Nationaal schoolontbijt
Nieuwe groepsnieuwsbrief

Juf Anja is inmiddels al niet meer nieuw bij ons in de klas. We zijn erg blij dat zij nu het
hele schooljaar elke woensdag en donderdag komt. Ze heeft twee kinderen en een man
en woont in Wezep. Als u haar even de hand wilt schudden bent u meer dan welkom. Zo
krijgt Anja een steeds beter beeld welke ouders er bij de kinderen horen.
Dag Ouders/Verzorgers en kinderen,
Maandag 24 september kreeg ik van de dokter te horen dat er in mijn knie een paar
dingen kapot zijn. De voorste kruisband en meniscus zijn kapot. Daarnaast was er een
botkneuzing aanwezig. De dokter gaat het proberen te maken. Ik zal dan geopereerd
worden op 26 oktober. Daarna zal ik nog een paar maanden moeten revalideren. Ik hoop
dat alles voorspoedig gaat en zal in ieder geval mijn best doen om snel en goed te
herstellen! Jullie heel veel plezier op school en succes met verhuizen! Help de juffen
maar goed met alles!
Groetjes, juf Rebekka

Nieuwe gebouw

In de herfstvakantie verhuizen we naar het nieuwe gebouw.
Ons lokaal bevindt zich boven aan de kant van de Vredeskerk
en de Verlengde Meidoornstraat. Op de tekening hiernaast
een indicatie.
We gaan nog een keer samen kijken, zodat alle kinderen
voorbereid zijn. Meer informatie ontvangt u hier later over.

Jarigen

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Datum:
Naam
Leeftijd
2 oktober
Marcus
9
7 oktober
Roselinde 8
25 oktober
Rick
8
8 november
Roan
8
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, alvast een heel fijne dag gewenst!
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Doelen

Wereld oriëntatie:
We werken nog binnen het thema “Mijn geschiedenis”. We maken een stamboom,
daarbij beginnen we bij onszelf. Wie zijn we, wat vinden we leuk/minder leuk, zo werken
we verder naar de tijd van de ouders en grootouders.
Sociaal emotionele vorming:
Weerbaarheid, complimenten geven en conflicten oplossen.
Groep 4:
Rekenen ‘Het speelbos’:
Waarde van getallen op volgorde zetten (34-39-43). Optel- en aftreksommen tot 20
(9+6=15). Geldbedragen met sprongen en huppen op de getallenlijn (€23 =
10+10+1+1+1). Waarde van een getal aangeven op een lijn van 0 tot 100.
Taal ‘Vakantie’:
Woordenschat: Bestemming, fantasie, geleidelijk, de sik,
de serie. Getijde: eb en vloed.
Taal verkennen: Werkwoord (Je valt op straat.). Bijvoeglijk
naamwoord (De blauwe broek). Leestekens: De punt (De
jongen is blij.) Verkleinwoord (visje, boompje, deurtje). De
woordparachute. Samenwerken: Kijk elkaar aan en
gebruik elkaars naam.
Spelling ‘Vakantie’:

Groep 5:
Rekenen ‘De voetbalclub’:
Op de getallenlijn sprongen maken (231 = 100+100+10+10+10+1). Optel- en
aftreksommen tot 100 (57+38). Vermenigvuldigingen in de tafel van 3 en de tafel van 6.
Spiegelen, hierbij tekenen de kinderen exact hetzelfde patroon als aan de andere kant
van de spiegellijn.
Taal ‘Zintuigen’:
Spelling ‘Zintuigen’:
Woordenschat: bitter, microscoop,
smikkelen, het zicht, wazig, keuren.
Taal verkennen: Alfabetische volgorde (flink,
fraai, frikandel, frons). Meervoud (schip –
schepen). Voegwoord (en – maar – of –
want). Verkleinwoord (tangetje, balletje,
woninkje). Woordspin. Samenwerken: Wees
vriendelijk.
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Huiswerk

Lezen en het oefenen van de tafels vinden we het meest belangrijk, daarnaast is het
altijd goed om nog eens “de vrienden van tien” (0-10, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5) te blijven
herhalen als oefening voor het overschrijden van het tiental.
Op bloon.nl kunnen alle kinderen oefenen voor de dictees.
Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken
Groep 5: Denk aan topografie Nederland. Zie daarvoor ook de eerder ontvangen brief via
de mail.

Gym
Contact

Sinterklaas

Parro

Op maandag en donderdag hebben we gym. Wilt u uw zoon/dochter helpen onthouden
om de gymkleding en goed schoeisel mee te nemen? Op maandag vergeten helaas nog
veel kinderen hun gymspullen.
Vanaf groep 3 nemen de kinderen buiten afscheid. Het is niet meer de bedoeling om mee
te lopen het gebouw in, tenzij er iets heel belangrijks is om te melden, maar ook dit kan
meestal met kort contact op het plein.
Als er broertjes of zusjes weggebracht moeten worden, kunt u uw zoon/dochter eerst
afzetten op het plein. De kinderen kunnen hun tas dan nog even bij zich houden en mee
naar binnen nemen als de bel gaat.
Na schooltijden bent u altijd welkom om even binnen te lopen voor een praatje en een
kijkje te nemen.
Ik kreeg vragen over Sinterklaas, vandaar nu alvast wat informatie. Uiteraard volgt er nog
meer informatie.
Dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Groep 4 heeft ’s morgen
een programma in de hal met Sinterklaas. Dit duurt niet de hele morgen. Groep 5 gaat
voor het eerst lootjes trekken. Omdat we met 16 leerlingen zijn, zal dit ook niet de hele
morgen duren. Op het moment dat groep 4 bij Sinterklaas is, zal groep 5 bezig zijn met de
lootjes. De lootjes zullen op een vrijdagmiddag getrokken worden of op een ander
moment waarbij groep 4 niet aanwezig is.
Omdat groep 4 nog geen lootjes heeft, zullen we niet veel aandacht besteden aan het
feit dat Sinterklaas niet bestaat. Toch is het wel handig, als de ouders van groep 5 thuis
bespreken hoe het precies zit met Sinterklaas. Ook op het moment van lootjes trekken
wordt dit besproken. Hopelijk heeft u voor nu voldoende informatie.
Fijn dat al zoveel ouders zich hebben aangemeld via Parro. Via deze app willen we u
graag bijzonderheden melden, een foto sturen of om hulp vragen. Geef ons gerust
feedback wanneer we teveel of te weinig gebruik maken van de app. Zo hopen wij te
ontdekken wat als prettig en minder prettig wordt ervaren.
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Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u komt, belt of mailt, om een
afspraak te maken. Hierdoor
kunnen we beter de tijd
nemen.
Op het plein en in de klas willen
we ons graag richten op de
kinderen.

Esther Beekhof
Ma., di. en vr.
ebeekhof@kindcentrum
deschaapskooi.nl

Anja Koster
Wo. en do.
akoster@kindcentrum
deschaapskooi.nl

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl
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