Nieuws uit groep 6
Jaargang 3 nieuwsbrief 3

Kalender

Jarigen

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

december 2018

Activiteit
Kerstviering in het Noorderlicht (18:30u.)
Kerstbrunch: bord, beker en bestek mee! 14.00 uur vrij!
Kerstvakantie
Geen gym! E.T. hal is bezet.
Woordendictee thema 4
Zinnendictee thema 4

Week 4
Volgende nieuwsbrief
Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
Janique
10

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

Doelen

Rekenen: Blok 4 hebben we deze afgerond. 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? Voel het verschil tussen…
etc.
Taal: thema 4 Verandering. Naast de uitbreiding van de woordenschat en diverse
uitdrukkingen leren we: van twee zinnen één zin maken en we gebruiken daarbij
een voegwoord. Ook leren we hoe je de persoonsvorm schrijft als je/jij erachter
staat “Kom je mee?” Verder komen het onderwerp en het gezegde weer aan bod.
Spelling: thema 4. We oefenen de woorden met een eind –d ( hond) en een
midden –d ( aardgas). Verder worden de bakker ( bemanning) jager ( betaling)
herhaald en uitgebreid
Engels: We starten met Unit three. Dit hoofdstuk gaat over activiteiten op de
camping. We leren deze in het Engels te benoemen. Verder leren we : vragen of de
ander mee wil doen, vragen wat de ander wil doen, zeggen wat we zelf willen
doen. En dat allemaal in het Engels!

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 verschillende wereld
delen
Topomaster: Europa A en B hebben we afgesloten met een toets.
Na de vakantie volgt verdere informatie over Europa C.

Van de klassenouders
Diversen

Onze klassenouder is Desiree van ’t Veen.
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.
Afscheid:
Janique zal na de vakantie niet meer bij ons op school zijn. Zij gaat verhuizen naar
Veessen. Donderdag 20 dec. nemen we afscheid van haar. We wensen Janique en
haar familie een goede en fijne tijd toe en hopelijk voelen ze zich er snel thuis.
Fietsen naar gym
Na de kerstvakantie hebben we weer fietsouders nodig en wel op:
Maandag ( 14:00u en 15:00u.) naar/van de EThal.
Vrijdag ( 10:15u. en 11:15u.) naar/van de Kamphal
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
Spreekbeurten

De woordenlijst (BLOON) van spelling thema 4 wordt maandag as. meegegeven.
Na de kerstvakantie gaan we een rooster maken voor de spreekbeurten. Misschien
kunt u samen met uw kind alvast nadenken over een onderwerp. Het mag niet iets
zijn waar in een vorig jaar al een spreekbeurt over is gehouden. Meer informatie
volgt na de vakantie.
Tot slot wensen wij u gezegende feestdagen en een gezond en hoopvol 2019 toe.

Tot slot

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

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl

