Nieuws uit groep 8
Nieuwsbrief 3

Agenda

Jarigen

10 december 2018

Datum
Activiteit
12 dec.
Schooldammen
13 dec.
Examen EHBO 20.00 uur diploma-uitreiking
18 dec.
Kerstviering
20 dec.
Kerstbrunch – verlengde schooldag, kinderen 14.00 uur vrij
21 dec.
Studiedag, kinderen kerstvakantie t/m 4 januari
21 jan.
Kerk en school
Week 4
Volgende nieuwsbrief
Belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda
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.
Vóór de maand 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
Rubia
12 jaar
Jasper
12 jaar
Emre
12 jaar
Nick
12 jaar
Wesley
12 jaar
(Nog) van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en alvast een heel fijne dag gewenst!

Start nieuwe
school
Afspraken

We zijn begonnen op onze nieuwe school. Het is soms nog even wennen, maar over het
algemeen loopt het prima. Nu er nog geen fietsenstallingen zijn is het de bedoeling dat
de kinderen van groep 6 t/m 8 aan de zijkant van de Vredeskerk (kant van de Verlengde
Meidoorn) hun fiets neerzetten. Zodat ze daarna via de hoofdingang het plein op
kunnen.
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.

Doelen

Rekenen groep 8
In blok 5 komt schattend rekenen aan de orde, zowel met hele als kommagetallen.
Bij verschillende verhaaltjes moeten we bepalen of we gaan optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen of delen.
Bij de sommen over breuken komt ook weer het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen
voor. Het laatste onderwerp is informatie uit tabellen en grafieken halen en daar
berekeningen mee maken.
Taal/spelling groep 8
Woorden die centraal staan het komende thema ‘Helden’ zijn: de commissie, de
souplesse, de reputatie Bij woordbenoemen het wederkerend voornaamwoord aan de
beurt. We herhalen interpunctiegebruik en leren het verschil van een bedrijvende en de
lijdende zin. Bij spelling leren we woorden als materiaal, woorden als perziken en
herhaling van jager- en bakker woorden (open en gesloten lettergreep).
Wereldoriëntatie
We zijn bezig het thema ‘Leven en dood’ af te ronden. We leveren allemaal een bijdrage
aan het groepstijdschrift over leven en dood. Hierin wordt de opgedane kennis verwerkt.
Natuurlijk doen en leren we nog veel meer.

Gym
Bereikbaarheid

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 tussen 13.05
en 13.10 uur bij de Kamphal verwacht, zodat ze kunnen omkleden en de gymles om
13.15 uur gelijk van start kan gaan.
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)

