Jaargang 3, nieuwsbrief 2

Agenda

Jarigen

Datum
07-11
09-11
13-11
15-11
23-11
26-11
30-11
05-12

Naam
Gerran
Thijs Blok
Juf Anouk
Manon
Joelle

week 45

Activiteit
dankdag
schoolontbijt
Topo toets gr. 5: B Nederland gr. 6: A Europa
Test jezelf Blink = leerblad Blink
Opening CKC De Schaapskooi
Woordendictee thema 3
Zinnendictee thema 3
Sinterklaasfeest

Datum
16-11
23-11
25-11
05-12
27-12

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

Doelen

Rekenen groep 5: Getallen samenstellen met honderdtallen, tientallen en eenheden in
geldcontext. Getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden.
Vermenigvuldigen in vleksommen. Delingen in een context uitrekenen (Er zijn 40
spelletjes, Piet doet 5 spelletjes in elke doos. Deelsom: 40:5=8. Hij maakt 8 dozen vol. OF
In elke trommel zitten 9 koekjes. 45 koekjes 
Deelsom 45:9=45  trommels: 5.)
Rekenen groep 6: Blok 3 ronden we binnenkort
af. De kloksommen zijn voor veel kinderen nog
erg lastig. In blok 4 gaan we aan de slag met
keersommen ( type 2x 123), verhoudingstabellen, minsommen onder elkaar ( m.b.v. het
HTE schema) en oppervlakte berekening ( hoeveel
cm2)
Thuis kunt u ook helpen om uw kind het
klokkijken te leren. Door op de link te klikken,
komt u bij een website met handige tips: 10
handige tips!
Spelling groep 5: Zie de afbeelding hiernaast voor
de spellingsafspraken die aangeboden worden in
groep 5
Spelling groep 6: We oefenen met c/k woorden (
insect), c/s woorden ( cijfer), –ig woorden ( geweldig), -lijk woorden ( plaatselijk) en
verkleinwoorden ( hondje- kettinkje- brilletje)

Blink/Engels

Diversen

Blink: Het nieuwe thema is “Bijzondere bewoners ”. Hoe overleven dieren, mensen en
planten in moeilijke omstandigheden en hoe passen ze zich aan, aan hun leefomgeving?
Deze week gaat het leerblad mee naar huis wat ze kunnen leren voor de toets op 15
november
Topomaster: Voor groep 6 is het vanaf nu mogelijk om in te loggen op Topomaster en
Europa te gaan oefenen. Veel oefenplezier!
Engels: We gaan verder met Unit 2. Lisa is inmiddels op de camping. Ook hierbij leren we
eenvoudige woorden en zinnen.
Parro  We zien dat nog niet alle ouders de app hebben geïnstalleerd. Het zou erg fijn
zijn als jullie de app willen installeren. Hier worden ook foto’s op geplaatst. Er zullen geen
foto’s meer in de nieuwsbrief komen.
Juf Angela  Het gaat goed met juf Angela. Zij hoopt op maandag 19 november een
bezoekje te brengen aan de klas met baby Sofie. We bieden haar dan een gezamenlijk
cadeau aan waarvoor geld is ingezameld. Ook krijgt ze een knutselwerk aangeboden wat
we in de klas gemaakt hebben.
Directie  Indien u als ouder de directie ( =Jan Limbeck) wilt mailen, kunt u het
volgende emailadres gebruiken:
directie@kindcentrumdeschaapskooi.nl
Boekpromotie  We zijn volop bezig om de gelezen boeken aan te prijzen. Vóór de kerst
hopen we dit af te ronden. In het nieuwe jaar starten we met de spreekbeurten. T.z.t.
volgt meer informatie hierover.

