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Agenda

Jarigen

Datum
12 dec.
12 dec.
14 dec.
18 dec.
18 dec.
20 dec.
21 dec.
21 dec.
21 jan.
28 jan.
30 jan.

december 2018/januari 2019

Activiteit
Schooldammen
Juf Mirjam staat voor de groep
Juf Gerrie ’s ochtends en juf Femke ‘s middags voor de groep
Juf Anouk staat voor de groep
Kerstviering
Kerstbrunch – verlengde schooldag, kinderen 14.00 uur vrij
Studiedag – kinderen vrij
Kerstvakantie t/m 6 januari
School en Kerk
Culturele activiteit in Elburg
Juf Mirjam staat voor de groep

In de afgelopen maand en in de komende maand zijn de volgende kinderen jarig
(geweest).
Naam
Datum
Lian
1 nov.
Eva
9 nov.
Sharon
10 nov.
Ilse
17 nov.
Nicole
30 jan.
Nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en voor de kinderen die nog jarig moeten
worden: Alvast een heel fijne verjaardag toegewenst!

Afspraken

Zou u afspraken bij een arts, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijden
willen plannen?
Als het echt niet anders kan, het liefst zo vroeg mogelijk op de ochtend of zo laat mogelijk
op de middag. Tuurlijk zal dit lang niet altijd haalbaar zijn.
Graag van te voren even melden aan de leerkracht d.m.v. Parro of een briefje

Doelen

We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met onder andere:
Rekenen
We zijn blok 3 aan het afronden. In blok 4 gaat het over vermenigvuldigen van sommen als
4x34, 4x345 en 45x56. Dit doen ze cijferend, onder elkaar. Ook vermenigvuldigen met
kommagetallen, bv. geldsommen.
We gaan ook delen met kommagetallen en breuken.
Taal/spelling
Het thema ‘gewoontes’ staat centraal. We gaan verder met werkwoordvormen in de
verleden tijd. De spellingcategorieën gaan over de web (een b aan het einde van het
woord), thuis (over de th) en verkleinwoorden als extraatje. Bij taal leren we nieuwe
(thema)woorden en gaan we verder met zinsontleding. Na onderwerp, persoonsvorm en
werkwoordelijk gezegde gaan we verder met lijdend voorwerp. Bij woordbenoemen komt
het bezittelijk voornaamwoord aan de orde. Ook gaan we de bijzin onderscheiden van de
hoofdzin in een samengestelde zin.
Op school gaan we de komende weken bezig met onder andere:
Rekenen
In blok 5 gaat het over straatdelingen zonder en met rest. Verder gaat het over de waarde
van kommagetallen en het vergelijken van kommagetallen en breuken.
Bij de procentensommen gaat het over het kortingsbedrag en de nieuwe prijs.
Taal/spelling
Het thema ‘fantasie’ staat centraal. We gaan verder met werkwoordvormen in de verleden
tijd. De spellingcategorieën gaan over woorden met –heid of –teit (aan het einde),
woorden als garage en wanneer er een hoofdletter geschreven dient te worden. Bij taal
leren we nieuwe (thema)woorden en gaan we verder met zinsontleding. Na onderwerp,
persoonsvorm en werkwoordelijk gezegde gaan we verder met lijdend voorwerp. Bij
woord-benoemen komen de bepalingen aan de orde. Verder kijken we naar de
beeldspraak in zinnen.
Wereldoriëntatie
In het komende thema onderzoeken we het leven en de dood bij planten, dieren en
mensen. Hoe worden ze geboren en hoe leven ze. Ze leren over de kenmerken van het
leven.

Inval

Aanstaande vrijdag zou juf Linda voor de groep staan, omdat ik een vrije dag heb vanwege
een bruiloft. Helaas gaat dat niet lukken in verband met ziekte.
Vervanging is gelukkig geregeld, maar wel in twee delen.
’s Ochtends staat juf Gerrie voor de groep
’s Middags staat juf Femke voor de groep

Op vrijdag geeft juf Sanne altijd de gymles, helaas heeft zij erg veel last van haar rug,
waardoor ze geen gym kan geven. We hopen dat ze snel weer de lessen kan verzorgen en
dat het beter mag gaan. Vaak was er geen vervanging beschikbaar.
Gelukkig is er aanstaande vrijdag 14 december wel gym.
Zodra ik meer weer over de gymlessen in 2019 horen jullie dat van mij.

Parro

De meldingen van berichten in Parro kunnen dagelijks worden weer gegeven.
Voor het aanpassen van meldingen kun je onderin op de 3 puntjes klikken.
Dan ga je naar meldingen en je kan tijden instellen waarop je meldingen wilt ontvangen.
Dit kan ook per dag. Een samenvatting van gemiste meldingen kun je je laten e-mailen.
Dit kan direct, maar ook dagelijks op een bepaald tijdstip enzovoorts.

Tot slot

Ik wens jullie graag een gezegende kerst toe.
Ook een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019!
Mocht er wat zijn, laat het even weten.
Met enthousiaste groet,
Wilmer van den Berg
Groepsleerkracht
wvandenberg@kindcentrumdeschaapskooi.nl

