Nieuws uit groep 6
Jaargang 3 nieuwsbrief 4

Kalender

Datum
27-01
28-01
31-01
06-02
11-02
12-02
18/22 -02
25+ 28-02
Week 10

Jarigen

januari 2019

Activiteit
Kerkdienst kerk & school
Meten en wegen door GGD (onder gymtijd)
Leerblad Europa C mee naar huis
Bezoek van Corien Oranje
Toets blink
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapport mee
Toets Europa C
Naar de boerderij
Voorjaarsvakantie
10 minuten gesprekken
volgende nieuwsbrief

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
Milan
10
Eva ten Hove
10
Luca
10
Luka
10

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

Doelen

Rekenen: Blok 5 hebben we afgerond. In blok 6 gaan we rekenen met de
rekenmachine, getallen afronden op tien- en honderdtallen en geldsommen maken
(hoeveel kost het? Hoeveel kan ik kopen voor €…). Verder blijven de tafels en de
deelsommen een punt van aandacht. We breiden uit met bijv. 1800: 6, 1800:60
en 1800: 600
Taal: thema 5 Aarde. Naast de uitbreiding van de woordenschat en diverse
uitdrukkingen leren we wat voegwoorden zijn en wat je er mee kunt doen. Ook
gaan we aan de slag met je/jij achter de persoonsvorm bijv. Ga je mee? Verder
zoeken we het onderwerp en het gezegde in de zin.
Spelling: thema 5 Aarde. We leren samengestelde woorden schrijven . bijv.
hijskraan. We oefenen lastige “z” woorden . bijv. rugzak. Ook komen de ij/ei, de
au/ou en de Franse leenwoorden ( bijv. garage) aan bod
Engels: de leerlingen leren hoe zij activiteiten in het Engels moeten benoemen,
zoals painting, trampolining, football, etc. We voeren verschillende gesprekken
met elkaar 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
werelddelen? De lessen zijn inmiddels afgerond en nu gaan de leerlingen aan de
slag met hun onderzoeksvragen. De antwoorden hierop worden verwerkt in een
lapbook.
Topomaster: Europa C is aan de beurt.

Van de klassenouders
Diversen

Onze klassenouder is Desiree van ’t Veen. Zij kan u benaderen voor hulp bijv.
meerijden met de auto naar de boerderij.

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.
Fietsen naar gym
Op de volgende dagen hebben we fietsouders nodig:
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
Cito

De woordenlijst (BLOON) van spelling thema 5 wordt binnenkort meegegeven. De
dicteedata worden hierop vermeld.
Het rooster voor de spreekbeurten is rond. Alle leerlingen zijn ingedeeld en hebben
de nodige informatie ontvangen.

Hé, hé, de citotoetsen zijn voorbij en afgerond. Wat hebben de leerlingen hard
gewerkt. Super zeg! Afgelopen woensdag hebben we na de gymles nog even lekker
buiten in de sneeuw gespeeld. Wat vonden de leerlingen dat leuk! We hebben
sneeuwballen gegooid en wie daar geen zin in had, die kon een sneeuwpop maken.

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

