nieuwsbrief 1

Agenda

Jarigen

19 september2018

Datum
Activiteit
24/9
Informatieavond; koffie vanaf 19.30u; start 19.45u
26 en
Verkoop schoolmaterialen
27/9
3/10
Start kinderboekenweek thema ´vriendschap´
8/10
Voorleesmiddag schoolbreed
9/10
Streetwise project verkeer van de ANWB
10/10
Uitzwaaien groep 8 ivm kamp
19/10
studie (verhuis) dag; kinderen vrij
22tm26 /10 herfstvakantie
29/10
weer naar school, nu naar de nieuwe!!!

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
29 / 9 Henoch
5 / 10 Cacharel
19 / 10 Martijn
20 / 10 Lente

6
7
7
6

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

Doelen

Lezen: het 1e thema hebben we inmiddels afgerond, en deze week zijn we gestart met
thema 2. We gebruiken dit thema ook op de middagen om thematisch te werken, deze
periode rondom thema ‘de boom’. De eerste thema’s staan volop in het teken van het
aanleren van de letters ( we hebben nu gehad de r,d,i,aa,n,s,e,k) en leren deze weken de
b, oo, m, ee, t, a en ie. Heel belangrijk is het vormen van woordjes, en het lezen van de
wisselrijtjes. De kinderen hebben hier ook een boekje van mee naar huis gekregen, het is
heel fijn als u er thuis ook aandacht aan wilt geven.
Schrijven: we haken in op de geleerde letters; leren we met de leesles bijv de b,
dan leren we met de schrijfles de schrijfletter b.De eerste weken hebben we zelfs
dubbele schrijflessen gedaan, omdat we ook de getallen 0 tm 9 goed moesten
leren schrijven.
Rekenen: allereerst komt het automatiseren van splitsen tot 5 steeds terug. Heel
handig als je snel weet dat bij een hoeveelheid van 5, de splitsing 2 en 3 hoort, en
0 en 4 enz. Vaak gebruiken we hier ook ons wisbordje voor.
Het tellen tot en met 12, en daar het juiste symbool aan verbinden, komt nu ook
aan bod. Ook hebben we al kennisgemaakt met een getallenlijn en hoe dat
werkt. Verder het noteren van getallen op turf-wijze.

Parro

U heeft inmiddels allemaal de Parro-app geïnstalleerd, bedankt! Hierdoor kunnen wij erg
makkelijk zo nu en dan een foto delen, of een vraag of berichtje plaatsen. In deze
nieuwsbrief daarom geen foto’s meer, maar voornamelijk de wat uitgebreidere
informatie.
Laat u nog weten als het nog niet gelukt is om in te loggen thuis?

Lijn 3
Contactouder

Elke klas heeft een contactouder. Deze ouder is het eerste aanspreekpunt voor ons als
leerkrachten. Een vraag leggen we soms bij haar neer, waarna u ook benaderd kunt
worden. Voor onze groep is de moeder van Rosa contactouder. Fijn Klaasje, dat jij dit wilt
doen!!

Diversen

We zijn dit jaar gestart met een paar nieuwe methodes.
Voor godsdienstige vorming: Levend water
Voor sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink
Voor muziek: Eigenwijs digitaal. Hierbij krijgen we nog ondersteuning van een
muziekdocent, meester Frederik, hij geeft eens in de twee weken een muziekles
in de groep.

Tot slot

De eerste weken liggen alweer achter ons. Een heel intensieve tijd, waarin de overgang
best merkbaar is voor de kinderen. Van groep 2 naar groep 3. Wat doen ze goed hun
best! Wij genieten van ze!!
We zijn heel blij dat er bijna elke dag extra hulp is in de groep, juf Marièt of juf Nienke.
Ook hebben we op maandag en dinsdag een stagejuf, dat is Marcella.
Voor nu hopen we u voldoende geinformeerd te hebben.
We hopen velen van u te zien op de informatieavond, komende maandag

Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u belt, komt 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.
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