Nieuwsbrief 4

Agenda

Datum
27 jan.
29 jan.
31 jan.
1 feb.
4 feb.
5 feb.
6 feb.
11 feb.
18-22 feb.
25 feb.
Week 10

25 januari 2019
Activiteit
Kerk en school
Woordendictee thema 4
Corien Oranje op bezoek
Zinnendictee thema 4
Topo toets
Woordenschat toets thema 4
Studiedag, kinderen vrij
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
10-minutengesprekken voor groep 7
Volgende nieuwsbrief

Belangrijke data voor groep 8 om alvast te noteren in uw agenda
11-13 feb.’19 Voortgangsgesprek
Hier worden (indien van toepassing) beide ouders/verzorgers verwacht. We geven een
definitief advies voor het uitstroomprofiel van uw kind voor het voortgezet onderwijs.
Voor maart willen de meeste VO-scholen de aanmeldingsformulieren binnen hebben.
16-18 april ’19 Centrale Eindtoets groep 8
11 -12 juli ’19 Musical voor opa’s/oma’s en andere genodigden
16 juli ‘19
Afscheidsavond groep 8

Jarigen

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Datum
27 jan.
31 jan

Naam
Tomas
Isa

Leeftijd
11 jaar
12 jaar

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

Huiswerk

De kinderen van groep 8 hebben een agenda ontvangen, op school plannen we
huiswerk in de agenda, wilt u er thuis op letten dat uw kind het huiswerk ook leert/
maakt.
Voor groep 7 ook de vraag of u er thuis op wilt letten dat uw kind het huiswerk leert/
maakt.

Afspraken

Doelen groep 7

Wilt u afspraken bij arts, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijden
willen plannen? Op de ochtenden hebben wij vooral rekenen, spelling en taal op het
programma staan. Op de middagen wordt er vooral veel tijd besteed aan begrijpend
lezen en andere vakken.
Als het echt niet anders kan, dan graag zo vroeg mogelijk op de ochtend of zo laat
mogelijk op de middag. We beseffen dat dit niet altijd haalbaar is.
We vinden het prettig als u ons op de hoogte stelt van deze afspraken door een briefje
aan uw zoon of dochter mee te geven of een mailtje te sturen naar beide leerkrachten.

Op school zijn we de komende weken bezig met verschillende vakken en onderwerpen.
Rekenen groep 7
We zijn blok 6 aan het afronden. In blok 6 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.
In blok 7 gaat het verder met verhaalsommen met optellen, aftrekken ,
vermenigvuldigen en delen. Grafieken lezen komt weer aan de orde. Bij het onderdeel
‘Meten’ berekenen we de omtrek, de oppervlakte en de inhoud. Een belangrijke maat
is: 1 dm3 = 1 liter.
Taal/spelling groep 7
Het thema ‘Uitvindingen’ staat centraal. We gaan verder met werkwoordvormen in de
verleden tijd. De spellingcategorieën gaan over woorden met –tie of –ctie (aan het
einde),woorden met ch en cht en woorden met –iaal, -ieel en –ueel aan het einde.
Bij taal komen ‘bijzinnen’ aan de orde, voltooid deelwoorden en het gebruik van de
apostrof.

Doelen groep 8

Rekenen groep 8
In blok 7 gaan we veel rekenen met maten: lengtematen, inhoudsmaten en
gewichtsmaten. Er moeten veel soorten berekeningen mee gemaakt kunnen worden.
Voorbeeld: 0,1 dm3 = ? cm3.
Taal/spelling groep 8
Het komende thema heet: Rampen. Bij woordbenoemen leren we het betrekkelijk
voornaamwoord. Bij ontleden: onderwerp en werkwoordelijk gezegde.
Bij spelling herhalen we ‘bakker’ en ’jager’ woorden en leren we nog meer woorden
met een x. Het bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord komt weer terug in de lessen
net zoals de persoonsvorm. Hierbij gaat het om het gebruik in de verleden tijd.

Doelen groep 7
en 8

Wereldoriëntatie
In het thema ‘Machtige media’ gaan de kinderen op onderzoek naar nieuwe manieren
van communicatie. Communicatie verloopt tegenwoordig heel anders dan vroeger.
Welke invloed heeft internet daarop? En hoe zorg je dat je privacy tegenwoordig wel
gewaarborgd blijft?
De kinderen maken een gezamenlijk klassen-journaal. Ze zullen daartoe interviews
houden en filmbeelden maken.
Engels
Om de overgang van het basisonderwijs naar het VO kleiner te maken, gebruiken we
vanaf januari de methode ‘Bridging the gap’. De kinderen leren de basisbegrippen van
het Engels, maar ook woordenlijsten.
Ook gaan we veel meer Engelse liedjes leren.

Gym

Parro
Tot slot
Bereikbaarheid

Op dinsdagmiddag hebben we gym in de Erica Terpstra Hal, hier gaan we op de fiets
heen. De kinderen fietsen om 15.15 uur zelfstandig naar huis.
Op woensdagmorgen 30 januari hebben we nog één keer gym in de Erica Terpstra Hal,
deze gymles wordt gegeven door Goed Bezig. Deze les begint om 8.30, daarom
vertrekken we om 8.20 uur op de fiets!
Vanaf vrijdag 15 februari hebben we weer gym in de Kamphal.
Dus op dinsdag (woensdag nog 1x) en vrijdag (vanaf 15 feb.) met de fiets naar school
en gymkleding en passende gymschoenen in de tas!

Fijn dat alle ouders de Parro app hebben geïnstalleerd. Zo heeft u de foto’s kunnen zien
van het bezoek aan museum Sjoel in Elburg en verschillende momenten in de groep.

Hartelijke groet,
Lucia Hardonk en Femke Zoet

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. Wilt u uw mail aan beide leerkrachten
sturen?
Op het plein en in de klas willen we ons graag richten op de kinderen.
Lucia Hardonk
lhardonk@kindcentrumdeschaapskooi.nl
(werkdagen maandag en dinsdag)
Femke Zoet
fzoet@kindcentrumdeschaapskooi.nl
(werkdagen woensdag t/m vrijdag)

