Nieuws uit groep 6
Jaargang 3 nieuwsbrief 2

Kalender

Jarigen

november 2018

Datum
Activiteit
7-11
Dankdagdienst in de Vredeskerk (9.00 u)
9-11
Schoolontbijt
13-11
Topotoets Europa A
15-11
Leerblad Blink (=toets)
19-11
Topoblad Europa B mee naar huis
23-11
Opening nieuwe school
26-11
Woordendictee thema 3
30-11
Zinnendictee thema 3
03-12
Topotoets Europa B
05-12
Sinterklaasfeest
Week 50
Volgende nieuwsbrief
Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
Evine
9
Tigo
10
Roan
9
Elice
9

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

Doelen

Rekenen: 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!
Taal: thema 3 Mode. Naast de uitbreiding van de woordenschat en diverse
uitdrukkingen leren we: samenstellingen ( stoeptegels), woordsoorten ( zn, bn,) , verleden
tijd van werkwoorden ( ik zoek-ik zocht), de pv vinden m.b.v. de tijdproef en
figuurlijk en letterlijk taalgebruik (“ iemand in het zonnetje zetten”)
Spelling: thema 3. We oefenen met c/k woorden ( insect), c/s woorden ( cijfer), –ig
woorden ( geweldig), -lijk woorden ( plaatselijk) en verkleinwoorden ( hondjekettinkje- brilletje)
Engels: We gaan verder met Unit 2. Lisa is inmiddels op de camping. Ook hierbij
leren we eenvoudige woorden en zinnen.

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?
Topomaster: Het is vanaf nu mogelijk om in te loggen op Topomaster en Europa te
gaan oefenen. Veel oefenplezier!

Onze klassenouder is Desiree van ’t Veen.

Van de
klassenouders
Diversen

Deze week was juf Lisanne voor het laatst in onze groep. Juf Lisanne, hartelijk
bedankt voor alles wat je met en voor ons hebt gedaan. We vonden het fijn dat je
er was en we hebben veel van jou geleerd.
Volgende week komt juf Carolien terug. Zij start op donderdag 8 november.
Van juf Lisanne:
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag (dinsdag 30 oktober) was mijn laatste dag in groep 6. Natuurlijk
ben ik nog wel in school te vinden, maar niet meer in deze groep. Ik heb
genoten van de tijd in deze gezellige groep 6! En nu, na 9 weken zit het er
helaas alweer op. Bedankt voor het vertrouwen en de contacten die we
mochten hebben. Tot ziens! Vriendelijke groeten, Lisanne
Indien u als ouder de directie (=Jan Limbeck) wilt mailen, kunt u het volgende
emailadres gebruiken: directie@kindcentrumdeschaapskooi.nl
Op maandag-, woensdag- en donderdagochtend is Petra Brem als
onderwijsassistent een aantal uren in onze groep aanwezig.
Fietsen naar de ET hal
Op maandag ( 14:00u en 15:00u. hebben we nog ouders nodig die de groep
begeleiden. Tot nu toe heeft een ouder zich opgegeven om een keer mee te
fietsen. I.v.m. de veiligheid en eventuele calamiteiten ( lekke band, valpartij ed.) is
extra hulp dringend nodig. U kunt zich via de mail opgeven.

Huiswerk

Boekpromotie

De woordenlijst (BLOON) van spelling thema 3 wordt maandag as. meegegeven
Op de agenda staat de topotoets (Europa A) vermeld. Hiervan is inmiddels een
leerblad meegegeven. Tevens kan er geoefend worden op de pc. met het
Topomasters. Voor Topo Europa B: zie agenda. Verder staat het leerblad van Blink
op de agenda.

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.

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.

Gerrie van der Horst
Ma., di.
gvanderhorst@kindcentrum
deschaapskooi.nl
Wo: om en om
Carolien Boonstra
Do. en vr.
cboonstra@kindcentrum
deschaapskooi.nl
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