Jaargang 3, nieuwsbrief 3

Agenda

Datum
17-12
18-12
20-12
21-12
07-01
21-01
25-01

week 50

Activiteit
Tennisles
Kerstviering in het Noorderlicht 18.30 uur
Verlengde schooldag tot 14.00 uur + kerstbrunch
Vrij + kerstvakantie!
Geen gym (ET hal niet beschikbaar)
Woordendictee thema 4
Zinnendictee thema 4

De scho

Jarigen

Naam
Joelle
Jonathan
Rosalie
Davian

Datum
27-12
09-01
22-01
23-01

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

Doelen

Rekenen groep 5: In blok 5 gaan we verder met optellen en aftrekken tot en met 1000.
In het bijzonder rond de honderdtallen zoals: 198 + 3= / 402 - 4=. Kinderen kennen de
tafels van 7 en 8. Ook gaan we verder met meten. Hierbij gaan we werken met
plattegronden en moeten ze de werkelijke afstand bepalen met behulp van een liniaal en
een legenda.
Rekenen groep 6: In blok 5 komen de breuken aan de orde: welk deel is gekleurd, je ziet
een deel, teken nu het geheel. Ook gaan we betalen en uitrekenen wat je terugkrijgt aan
wisselgeld. Met maten en gewichten leren we : gram en kilogram, milliliter, centiliter,
deciliter en liter. Wilt u samen met uw kind eens kijken naar diverse verpakkingen? Wat
staat er op? Hoeveel weegt het? Hoeveel is de inhoud? Wat betekent dl?
Spelling groep 5: We oefenen de woorden met een eind –d ( hond) De woorden hierbij
zijn bijv. duizend, woedend, potlood, etc.( aardgas). Verder worden de bakker - (
wanneer, elleboog) en jager woorden ( schade, oranje, vergadering) herhaald en
uitgebreid. Ook woorden die eindigen met een open lettergreep aan het eind zoals: sla,
echo, menu
Spelling groep 6: We oefenen de woorden met een eind –d ( hond) en een midden –d (
aardgas). Verder worden de bakker ( bemanning) jager ( betaling)
herhaald en uitgebreid

Klokkijken

Blink
Diversen

Het blijft voor sommige kinderen lastig. Kijkt u eens
voor tips op deze website:
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/10-tips-om-jekind-te-leren-klokkijken/news/65/
Wat ook een idee is: Neem een onderzetter van
kurk (Ikea). Trek op 2 verschillende kleuren papier
de onderzetter over. Schrijf de cijfers erop en nu
kan er met beide kloktijden geoefend worden.
Hoelang doet de klok erover om 1 keer rond te
gaan? 12 uur. Je moet er dus 12 uur bij of af doen
om bij de (andere) digitale tijd te komen.

Blink: Het nieuwe thema is “Dit wil ik zeggen ”. Op welke manier communiceren de
mensen met elkaar? Hoe ging dit vroeger en hoe gaat dat in de verschillende
werelddelen?
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.
Spreekbeurt  Na de kerstvakantie gaan we een rooster maken voor de spreekbeurten.
Misschien kunt u samen met uw kind alvast nadenken over een onderwerp. Het
onderwerp mag niet hetzelfde zijn als vorig schooljaar. Meer informatie volgt na de
vakantie.
Juf Angela  Na de kerstvakantie hoopt juf Angela weer te starten. Haar verlof is dan
voorbij. Zij zal werken op de donderdag en vrijdag. De woensdagen zullen juf Mirjam en
juf Angela afwisselend voor de groep staan.
Gym  Maandag 17 december is er een tennisles geregeld. We krijgen tennis van een
echte tennisleraar van de tennisvereniging uit Wezep. We willen daarom a.s. maandag
graag op tijd vertrekken naar de gymzaal, zodat we de volledige gymtijd kunnen
benutten. We willen rond 13.00 uur vertrekken. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
deze middag op tijd met fiets en gymkleding aanwezig zijn? Helaas zijn er nog kinderen
zonder gymschoenen. In verband met veiligheid en hygiëne is het belangrijk dat de
kinderen allemaal gymschoenen dragen!
We hopen dat na de vakantie juf Sanne weer aanwezig kan zijn. Zij zit momenteel helaas
in de ziektewet. We houden u op de hoogte.
Kerstbrunch  Donderdag 20 december is er een verlengde schooldag. De leerlingen zijn
om 14.00 uur vrij en dan begint ook voor hun de kerstvakantie! Deze dag eten we op
school en krijgen we een kerstbrunch aangeboden. Hiervoor moeten de leerlingen een
bord, beker en bestek meenemen.

Tot slot

Dinsdagavond 18 december hebben we om 18.30 uur met de hele school de kerstviering
in het Noorderlicht. Hiervoor hebben de leerlingen al een uitnodiging ontvangen. We
verwachten alle kinderen. Ook u, als ouder, bent uitgenodigd.
De eerste helft van het schooljaar zit er dan al bijna op. Juf Mirjam zal op donderdag 20
december ’s morgens voor de groep staan en juf Anouk zal de dag afsluiten met een klein
‘afscheid’. Ze gaat ons niet helemaal verlaten, want ze blijft werkzaam op de
Schaapskooi.
We wensen u alvast goede feestdagen en een gezond 2019. En natuurlijk een fijne
kerstvakantie!

