Nieuwsbrief 1
Agenda

Jarigen

Datum
18 sept.
24 sept.
14 sept.
3-12 okt.
10-12 okt.
19 okt.
22 okt.
29 okt.

17 September 2018
Activiteit
NIO afname groep 8
Informatieavond
Vossenjacht
Kinderboekenweek
Schoolkamp
Studiedag (leerlingen vrij)
Herfstvakantie
Volgende nieuwsbrief

Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda
18 sept.’18
NIO intelligentie onderzoek
26-28 nov. ’18 Voortgangsgesprek
Hierbij worden (in dien van toepassing) beide ouders/verzorgers verwacht. We geven
een indicatie van het uitstroomprofiel voor een indicatie voor het uitstroomprofiel van
uw kind voor het voortgezet onderwijs.
11-13 feb.’19 Voortgangsgesprek
Hier worden (indien van toepassing) beide ouders/verzorgers verwacht. We geven een
definitief advies voor het uitstroomprofiel van uw kind voor het voortgezet onderwijs.
Voor maart willen de meeste VO-scholen de aanmeldingsformulieren binnen hebben.
16-18 april ’19 Centrale Eindtoets groep 8
11 -12 juli ’19 Musical voor opa’s/oma’s en andere genodigden
16 juli ‘19
Afscheidsavond groep 8
Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
Amelie
11 jaar
Fleur
11 jaar
Thijmen
12 jaar
Jeremy
12 jaar
(Nog) van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en alvast een heel fijne dag gewenst!

Start schooljaar

We zijn begonnen in groep 8. Fijn dat we met ouders en kinderen de doelen voor de
komende tijd vast konden stellen. Tijdens de informatieavond 24 september zullen we
belangrijke informatie bespreken, hierboven alvast de belangrijkste data op een rij.
De kinderen hebben ook een agenda, op school plannen we huiswerk in de agenda, wilt u
er thuis op letten dat uw kind het huiswerk ook leert.

Afspraken

Doelen

Zou u afspraken bij arts, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijden willen
plannen? Op de ochtenden hebben wij vooral rekenen, spelling en taal op het
programma staan. Op de middagen wordt er vooral veel tijd besteed aan begrijpend
lezen en andere vakken.
Als het echt niet anders kan, het liefst tijdens gymlessen, zo vroeg mogelijk op de
ochtend of zo laat mogelijk op de middag. We beseffen ons dat dit niet altijd haalbaar is.
We vinden het prettig als u ons op de hoogte stelt van deze afspraken door een briefje
aan uw zoon of dochter mee te geven of een mailtje te sturen naar beide de
leerkrachten.
We kunnen het ons voorstellen dat u het leuk vindt om te weten waar uw kind mee bezig
is op school.
Rekenen groep 8
We zijn het schooljaar gestart met cijferend optellen, aftrekken vermenigvuldigen en
delen. Dit is de manier die voor de meeste volwassenen de bekendste zal zijn met het
onthouden van cijfers. Aansluitend hebben we geoefend met de waarde van breuken en
kommagetallen. Ook hebben we hier sommen mee gemaakt. Vervolgens hebben we
grafieken en tabellen leren lezen. Momenteel zijn we bezig met de oppervlakte en
omtrek. Dit alles in de context van de zeehondenopvang. In de komende periode zullen
we hetzelfde uitbreiden, zodat we steeds iets moeilijkere bewerkingen kunnen maken.
Taal/spelling groep 8
Het thema politiek staat bij deze vakken centraal. We lezen verhalen, leren nieuwe
woorden die we koppelen in woordparaplu’s of woordkasten. Ook ontleden we zinnen
en leren we leenwoorden. Woorden die we in Nederland gebruiken uit de Franse en
Engelse taal.
Wereldoriëntatie groep 8
In dit thema onderzoeken de kinderen verschillende familieverhalen: de relatie tussen
een soldaat in de WO l en zijn familie thuis, de ruzie tussen Willem ll en zijn zoon, de
conflicten tussen ouders en hun kinderen in de jaren ’50 en ’60 en het verhaal van een
indianenfamilie. Ze onderzoeken daarna een familieverhaal naar eigen keuze en
presenteren dat op een bepaalde manier.
Engels
Om de brug te verkleinen tussen het basisonderwijs en VO voor Engels, hebben we de
methode ‘Briding the Gapp’. De kinderen leren de basisbegrippen van het Engels, maar
ook het leren van woordenlijsten.

Gym

Parro

Natuurlijk doen en leren we nog veel meer.
Op dinsdagmorgen hebben we gym in de Erica Terpstra Hal, hier gaan we op de fiets
heen. De kinderen fietsen om 12.00 uur zelfstandig naar huis.
Op vrijdagmiddag hebben we gym in de Kamphal, deze gymles wordt gegeven door Goed
Bezig. Op vrijdag hebben de kinderen gelijk om 13.15 uur gym. Ze worden om 13.05 uur
bij de Kamphal verwacht, zodat ze kunnen omkleden en om 13.15 uur de gymles gelijk
van start kan gaan.
Fijn dat bijna alle ouders de Parro app hebben geïnstalleerd. Mocht u dit nog niet hebben
gedaan, wilt u dan de uitnodiging accepteren. We kunnen u dan op de hoogte houden
van actuele informatie, d.m.v. foto’s. Ook kunnen we u vragen voor hulp van activiteiten
via de Parro app.

EHBO

Bereikbaarheid

Afgelopen vrijdagochtend hebben de kinderen hun eerste EHBO les gehad. De les duurt
1,5 uur en wordt gegeven door vrijwilligers. In totaal zullen er 10 lessen worden gegeven,
de kinderen krijgen theorie en praktijk. Het is de bedoeling dat ze het huiswerk voor
EHBO thuis voorbereiden. In week 50 zullen de examens plaatsvinden, hiervoor ontvangt
u nog een uitnodiging.
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. Wilt u uw mail aan beide leerkrachten sturen?
Op het plein en in de klas willen we ons graag richten op de kinderen.
Marianne Westhuis
mwesthuis@kindcentrumdeschaapskooi.nl
(werkdagen maandag en dinsdag)
Lisanne Menzo
lmenzo@kindcentrumdeschaapskooi.nl
(werkdagen woensdag t/m vrijdag)

