Jaargang 3, nieuwsbrief 4

Agenda

Jarigen

Datum
Maandag 11:00 uur
Donderdag 13:15 uur
20 dec.
21 dec.
24 dec. t/m 4 jan.
7 jan.
Eerste schoolweek
15 en 17 jan.
Week 5

20 december 2018
Bijzonderheden
Gym
Denkt u alstublieft aan goed passende gymschoenen?
Verlengde schooldag tot 14.00u + brunch
Vrij (studiedag leerkrachten)
Kerstvakantie
Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Woorden- en zinnendictee
Nieuwe groepsnieuwsbrief

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Datum:
Naam
Leeftijd
16 dec
Feline
7
24 dec
Kirsten
8
29 dec
Tobias
8
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, alvast een heel fijne dag gewenst!

Doelen

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?
Sociaal emotionele vorming: We hebben
al gewerkt aan de thema’s: “Houd je in” &
“Verschillend zijn”. Na de vakantie gaan
we verder met de Kwink van de week: “Per
ongeluk”. Een voorbeeldfilmpje kunt u bekijken door op de illustratie hiernaast te klikken
of de hyperlink te kopiëren en plakken in uw browser:
https://www.youtube.com/watch?v=N0A_d4CzW00&list=PL_a7F0PdFswXWgQExKs_K4b
y4IQSHOOHe&index=2 .
Groep 4:
Rekenen: We zijn bezig met blok 5 en hierin komen de volgende doelen aan bod:

we kennen de tafel van 2 en de begrippen ‘even’ en ‘oneven’.

we kunnen een getal plaatsen op een bijna lege getallenlijn en aangeven tussen
welke tientallen het ligt.

we kunnen optel- en aftreksommen noteren en uitrekenen bij combinaties van
sprongen van 10 en (grote) huppen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn.

we kunnen in concrete situaties delingen maken.

Spelling:
We zijn gestart met thema 4 ‘kalender’.
We leren woorden met -aai/-ooi/-oei, woorden met -d aan het eind die klinkt als een -t
en woorden die beginnen met be-/ge-/ver-.
Het ‘bloonblad’ is weer mee naar huis. Oefent u thuis ook?
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Dit kan digitaal via www.bloon.nl
(gebruikersnaam: 4schaapskooi,
wachtwoord: groep4). Bovenaan, bij de
agenda, ziet u staan wanneer het woorden- en
zinnendictee zal zijn.
Taal: Wij werken tijdens thema 4 aan de volgende
doelen:

we leren de betekenis van 12 nieuwe
themawoorden. Zoals: schrappen, opgroeien, voortaan.

we leren wat een zin is.

we leren een zin maken door vragen te stellen over het werkwoord.

we kunnen een verslag van een boek geven.

we leren dat woorden uit klankgroepen bestaan.

we leren wat pictogrammen zijn.

we oefenen verder met onze schrijfvaardigheden.
Groep 5:
Rekenen: 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.
Spelling: 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
Taal ‘Herinneringen’:
Woordenschat: historisch, de onderduiker, ‘in geuren en
kleuren’, de vliering.
Taal verkennen: Het hele werkwoord (maken, plukken, prikken), tegenwoordige tijd (hij
gaat naar school) en verleden tijd. (Hij ging naar school)


Huiswerk



Kerst

Groep 5: De kloksommen zijn nog erg moeilijk voor veel kinderen. Het gaat dan
om analoge klokken en digitale klokken met het verschil in notatie. Bijvoorbeeld
11 uur op de analoge klok is 11:00 uur in de ochtend of 23:00 uur in de avond.
Hierbij een link die misschien handig kan zijn bij het oefenen.
http://tools.predia.nl/#/Klok Oefenen kan uiteraard ook speels door tussendoor
te vragen aan uw kind hoe laat het is.
Lezen en het oefenen van de tafels vinden we het meest belangrijk, daarnaast is
het altijd goed om nog eens “de vrienden van tien” (0-10, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5)
te blijven herhalen als oefening voor het overschrijden van het tiental.
Op bloon.nl kunnen alle kinderen oefenen voor de dictees.
Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken

We wensen u gezegende kerstdagen.
Een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019!
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Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u komt, belt 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.

Esther Beekhof
Ma., di. en vr.
ebeekhof@kindcentrum
deschaapskooi.nl

Anja Koster
Wo. en do.
akoster@kindcentrum
deschaapskooi.nl

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl
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U bent na schooltijden van harte welkom
om een keer een kijkje te nemen in de
groep. Soms vinden de kinderen het leuk
om bijvoorbeeld een knutselwerkje te
laten zien of om gewoon even te laten
zien waar zij bijvoorbeeld zitten.

