Jaargang 3, nieuwsbrief 5

Agenda

Datum
13 maart
14 maart
1 april
5 april
8 april
11 april
12 april
Week 16

8 maart 2019
Bijzonderheden
biddag
toets blink
topografietoets D
bibliotheekbezoek
woorddictee
zinnendictee
koningsspelen
nieuwe groepsnieuwsbrief

Tot de volgende nieuwsbrief zijn er geen jarigen.
Datum:
Naam
Leeftijd

Jarigen

Doelen

Rekenen: Blok 7 hebben we afgerond. In blok 8 gaan we aan de slag met grafieken en het
aflezen van kalenders. We blijven ook nog volop oefenen met deelsommen, maar nu ook
met rest. Ook grotere deelsommen komen weer aanbod. Bijvoorbeeld: 639: 3. De tafels
blijven belangrijk! Elke dag wordt er geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat de kinderen
elke dag een werkblad met +, -, x en : sommen maken. Zij hebben daar 2 minuten de tijd
voor. Op deze manier leren de kinderen wat het is om op tempo te werken en wordt er
alvast geoefend voor de automatiseringstoets die in april plaatsvindt.
Taal: thema 6 Lichaamstaal. De kinderen leren weer nieuwe woorden, zoals ‘het
verband’, ‘betrekkelijk’, ‘olijk’ en ‘een wenk’. Voorbeelden van nieuwe uitdrukkingen zijn:
‘spreken is zilver, zwijgen is goud’, ‘eerlijk duurt het langst’ en ‘tegen een stootje
kunnen’. Naast de uitbreiding van de woordenschat en diverse uitdrukkingen leren we
hoe je aanhalingstekens moet gebruiken en we leren hoe het komt dat je
persoonsvormen die eindigen op de klank /t/ je met –t, –d of –dt schrijft.
Spelling: thema 6 Lichaamstaal. We leren welke woorden je met een c schrijft, terwijl ze
klinken als een /s/ of /k/. Denk hierbij aan directeur, cactus, reclame, cijfer. Ook leren de
kinderen hoe zij woorden moeten schrijven met –heid, zoals mogelijkheid, vaardigheid.
Daarnaast worden er ook woorden herhaald uit het vorige thema. Woorden met ‘ge’ of
‘sje’ op het eind: zoals garage en baasje.
Blink: Het nieuwe thema is Klimaatkenners. We leren nieuwe aspecten over het klimaat.
Hoe kan het dat het in Australië met de kerstdagen warm is en dat het dan bij ons zomer
is?
Topomaster: Europa D is aan de beurt.

Huiswerk

De woordenlijst (BLOON) van spelling thema 6 is al meegegeven. Het woorddictee is op
8 april en het zinnendictee is op 11 april. Veel succes met leren!
De topografietoets vindt op 1 april plaats (geen grapje!).
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Al veel kinderen hebben een spreekbeurt gehouden. Dit gaat heel goed! Mooi om te zien
hoe de kinderen enthousiast vertellen over een zelf gekozen onderwerp.

Spreekbeu
rten
Bibliotheek

Diversen

Op vrijdag 5 april (verdere informatie volgt via de parro) gaan wij met de kinderen naar
de bibliotheek. Voordat wij naar de bibliotheek gaan, vullen de kinderen een werkblad in.
Zij schrijven op dit werkblad wat voor boeken zij leuk vinden. Houden ze van spannende
boeken of juist van grappige boeken? Als iedereen een werkblad heeft ingevuld, worden
de werkbladen verzameld. Elk kind mag dan bij juf een werkblad ‘grabbelen’. Als
iedereen een werkblad van een ander kind heeft, is het de bedoeling dat de kinderen in
de bibliotheek een boek uitzoeken vóór de ander. Ze moeten dan goed kijken naar het
werkblad. Van wat voor genre houdt het kind? Houdt het kind van een grappig boek?
Dan moet je een grappig boek uitzoeken. Als we op school zijn, worden de boeken
ingepakt en daarna als cadeautje aan elkaar gegeven. Welk boek je krijgt, tja, dat is een
verrassing! Op deze manier houden we het lezen leuk en motiverend én de kinderen
leren in de bibliotheek waar ze boeken van bepaalde genres kunnen vinden. De kinderen
hoeven géén bibliotheekpas mee te nemen. We lenen de boeken met de schoolpas.
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.
Momenteel hebben wij op woensdagochtend gym (9.45u en 10.45u) naar/van de EThal.
We weten nog niet wanneer we weer gym hebben op de vrijdagochtend.
I.v.m. de veiligheid en eventuele calamiteiten ( lekke band, valpartij ed.) is extra hulp
dringend nodig. U kunt zich via de mail opgeven.
Onze klassenouder is Desiree van ’t Veen. Zij kan u benaderen voor hulp.

Klassenou
der
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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.

Gerrie van der Horst
maandag en dinsdag
gvanderhorst@kindcentrum
deschaapskooi.nl
woensdag: om en om
Carolien Boonstra
donderdag en vrijdag
cboonstra@kindcentrum
deschaapskooi.nl

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl
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