Jaargang 1, nieuwsbrief 2

Agenda

Datum
10 jan
11 jan
14 jan
17 jan
18 jan
21 jan
24 jan
25 jan
1 feb
6 feb
7 feb
8 feb
13 feb
14 feb

Jarigen

Naam
Finn
Loyce
Benjamin
Jaïra
Gerben

4 januari 2019

Activiteit
Speelgoedmiddag voor groep 2
Juf Joan
Cito voor groep 3
Bezoek groep 2/3 aan bakkerijmuseum
(Op dit moment hebben we 4 auto’s)
Juf Joan
’s Middags Bezoek bibliotheek (lopend)
Juf Joan
Juf Joan
Juf Joan
Studiedag: Kinderen vrij!
Speelgoedmiddag voor groep 2
Juf Joan
Kangoeroedag in de Kamphal (sportdag voor alleen groep 2) (auto’s nodig)
Juf Joan

Data
4 jan
14 jan
6 feb
7 feb
22 feb

Leeftijd
6
6
6
6
7

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

De klas

Maandag gaan we weer starten na een welverdiende vakantie! Hopelijk komt een ieder
weer uitgerust op school. We starten de week met het thema: ‘Het nieuwe jaar’! We
gaan een week werken rondom het rekendomein: ‘tijd’. Groep 3 is voor de vakantie al
gestart met het aflezen van de klok. Het gaat dan nog om de hele uren. Groep 2 moet
weten welke seizoenen er zijn en wat er gebeurt in elk seizoen. Daarnaast gaan we deze
periode werken aan het koppelen van activiteiten aan de dagen. Je kunt dan denken aan
op welke dag er zwemles is, markt of wanneer je vrij bent. Welke dag is het vandaag
maar ook de begrippen gisteren en overmorgen. Ze moeten ook een handeling van 6
plaatjes in de juiste volgorde kunnen leggen.

Groep 2

Groep 2 volgen wij met de ontwikkelingslijnen van DORR. De kinderen beginnen in
januari in fase 5. Deze fase loopt tot eind maart. In deze periode komen een aantal
doelen aanbod en aan het eind kijken we of de kinderen de doelen beheersen.
Wanneer er in fase 4 doelen nog niet behaald zijn, worden deze meengenomen naar fase
5. Hier wordt nog extra aandacht aanbesteed. De één heeft meer tijd nodig om iets eigen
te maken dan een ander.
Doelen die we meenemen naar fase 5:
- Kan rekening houden met een ander in spel
- Kan de middenklank benoemen bij een woord als ‘b-a-l’
- Telrij van 10 t/m 20 en beginnen met tellen bij een willekeurig getal. Zoals: 13,
14, 15, 16 en deze getallen kunnen schrijven.
- Werktempo
Rekenen
- We kunnen een plattegrond maken en een route nalopen.
- We kunnen een vlieger vouwen (dit was de gele ster met kerst)
- We kunnen dezelfde letters aangeven in een woord of een zin.
- We kunnen stipfiguren natekenen en een reeks voortzetten
- We weten welke cijfers er naast elkaar staan. De buren van 11 zijn 10 en 12. Het
is belangrijk dat ze inzicht krijgen in de telrij t/m 20.
- Gebeurtenissen in tijd ordenen (met 6 plaatjes)
- Schattend wegen op de hand: wat zou zwaarder zijn en hoeveel kopjes moeten
er dan nog bij?
- Activiteiten koppelen aan de dagen van de week. Op welke dag ga je naar
zwemles en welke dag was het gisteren?
- Een patroon maken die aan beide kanten hetzelfde is.
- We kunnen snel kleuren benoemen.
Sociaal-emotioneel
- Kan eigen oplossingen bedenken
- Weet dat de leerkracht hoge verwachtingen van hem heeft
- Weet dat anderen beschikbaar zijn en naar hem willen luisteren
- Bespreekt met anderen vooraf de rollen en de regels van het spel.
We zien dat in deze periode de kinderen echt een stuk zelfstandiger gaan worden. Ze
leren dat ze zelf problemen moeten gaan oplossen en daarvoor misschien een ander
nodig hebben. Wij gaan als leerkrachten ook steeds meer een stapje achteruit doen. Een
aantal leerlingen beheersen dit al en bij een ander moeten we nog wat meer begeleiden.
Voorbeelden hiervoor zijn het delen van fietsjes of een plakselpotje. Elkaar helpen met
een verfschort aandoen.
Tijdens de werkles betekent dit dat je netjes en zorgvuldig gaat werken. Je kijkt zelf of je
alle stappen hebt doorlopen. En dat je hulp kunt vragen van een klasgenoot of aan de
leerkracht. Een tekening gaat pas naar huis wanneer het blad gevuld is, voorzien is van
naam en wanneer er netjes gekleurd is. Anders blijft hij nog even op school.
Taal-Lezen
- Kan klankgroepen samenvoegen tot één woord (kin-der-wa-gen = kinderwagen)

-

Groep 3

Kan minstens 15 letters herkennen en benoemen
Schrijft briefjes
Kan letterreeksen naschrijven
Kan een mening geven en reageren op andermans mening
Kan een woord vinden n.a.v. een omschrijving
Kan inhoud voorspellen aan de hand van een omslag
Kan een verhaal aan de hand van illustraties vertellen
Kan woorden lezen zoals eigen naam of een merk
Kan een woord verdelen in klankgroepen (kin-der-wa-gen)
Weet bij een serie van 4 woorden welke er niet rijmt.

Na de vakantie staat de afronding van thema 5/blok 5 gepland. In het jaar zijn er 12
thema’s/blokken van 3 weken. Bij het lezen heet het thema’s en bij het rekenen noemen
we het blokken.
In de tweede week starten we met thema/blok 6. Ook gaan we de Cito’s afnemen. Bij
groep 3 wordt rekenen, spelling en AVI/DMT afgenomen.
Voor rekenen krijgen de kinderen allemaal een werkboekje waarbij ik de opdrachten
voorlees. Ik mag een opdracht twee keer voorlezen.
Bij spelling dicteer ik woorden en de kinderen moeten deze opschrijven. Dit zijn woorden
van 3 of 4 letters.
Avi is het leesniveau. Ze moeten dan een verhaaltje lezen op tijd. Aan het eind kijken we
naar fouten en snelheid. Het mooiste is wanneer ze allemaal M3 of hoger behalen. M3
betekent midden groep 3. Ze mogen dan boekjes uit de bibliotheek van E3 gaan lezen.
Dit is het niveau dat ze aan het eind van groep 3 behoren te behalen. We lezen naar het
niveau toe.
DMT is het lezen van verschillende woorden op snelheid. De Drie-Minuten-Toets. De
leerlingen krijgen 3 kaarten en voor elke kaart krijgen ze een minuut. Op elke kaart
worden de woorden langer.
Ik neem de toetsen allemaal zelf af in een stille ruimte. In deze periode zal het
ouderportaal ook even gesloten zijn. Wanneer alle resultaten zijn ingevoerd, wordt hij
weer opengesteld. Wanneer er bijzonderheden zijn, nemen wij contact met u op!

Meubilair

In week 4 worden ook de nieuwe leerlingtafels voor groep 3 geleverd. Ze krijgen dan een
nieuwe rechthoekige tafel met vak en lade. We kunnen niet wachten!
Ook komt er nog een nieuwe open kast, zodat groep 2 niet meer de kastdeuren hoeft te
verschuiven. Er komt ook nog een grote thematafel en een verrijdbaar kastje voor onder
de thematafel. Hier kan ook met lego etc. opgespeeld worden.

Speelgoed

Speelgoedmiddag is geliefd! Liever geen bestuurbaar speelgoed. We zien in een lokaal
met kinderen niet altijd waar een auto of iets dergelijks rijdt. Het zou jammer zijn
wanneer er iets afbreekt en de auto niet meer bestuurbaar is.

middag
Rapport

Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen allemaal een rapport mee naar huis. Zou u
deze voorzien van handtekening weer mee terug naar school willen geven. Het rapport
mag gerust even thuis blijven voor familie en vrienden!
Na de voorjaarsvakantie staan de spreekavonden gepland. Deze staan op de kalender die
u aan het begin van het schooljaar heeft meegekregen. Op maandag 25 februari of op
donderdag 28 februari bent u van harte welkom!

Bezoek
bakkerij
museum

Op donderdag 17 januari zijn wij welkom in het Bakkerijmuseum in Hattem. Wij zijn nog
op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die willen en kunnen rijden deze ochtend.
Om 09.35 uur gaan we vertrekken bij school en om iets voor twaalf zijn we weer terug.
Op dit moment heb ik al 4 personen die ons de heen en terugweg willen rijden. Bedankt
voor het aanmelden via de Parro-app. Om te kunnen gaan met groep 2/3 hebben we nog
een paar auto’s nodig.
Alvast bedankt!
U mag deze ochtend een verhoging voor in de auto meegeven aan uw zoon of dochter.
*Op woensdag 13 februari hebben we waarschijnlijk weer vervoer nodig naar de
Kamphal. De kinderen van groep 2 hebben dan de Kangoeroedag. Dit is een sportdag
namens Goed Bezig voor alle kleuters in de gemeente Oldebroek.

Foto’s

Foto’s van groep 2/3 kunt u op de Parro-app vinden. Er komen geen foto’s van de
kinderen in deze nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden namelijk ook op de website
geplaatst.

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.

Helma Kwakkel
Ma. – vr.
hkwakkel@kindcentrum
deschaapskooi.nl
woensdag en vrijdagmiddag zijn
de kinderen vrij.

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl

