Nieuwsbrief 7

Agenda

Datum
3 jun.
4 jun.
4 jun.
4 jun.
5 jun.
7 jun.
11 jun.
26 jun.
27 jun.
28 jun.
1 jul.
1 jul.

31 mei 2019
Activiteit
Toets Woordenschat
Maandviering in teken van Pinksteren
Schoonmaak lokaal
Woordendictee thema 7
Patatdag
Zinnendictee thema 7
Studiedag (leerlingen vrij)
Studiedag (leerlingen vrij)
Boekverslag inleveren
Schoolreis (groep 7)
Rapport 2
Inleveren toetsenbord typecursus (groep 7)

Belangrijke data voor groep 8 om alvast te noteren in uw agenda
11 -12 jul. ’19 Musical voor opa’s/oma’s en andere genodigden
16 jul. ‘19
Afscheidsavond groep 8
25-27 sep. ’19 Schoolkamp groep 8 2019-2020
Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:

Jarigen

Datum
5 juni
16 juni
20 juni
2 juli

Naam
Babs
Anne-lynn
Loïs
Luuk

Leeftijd
11 jaar
12 jaar
12 jaar
11 jaar

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

Huiswerk
Boekverslag

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.

In de week van 13 mei hebben de leerlingen de opdracht gekregen een boek te lezen
en daar een boekverslag over te schrijven.
Voor het boekverslag hebben de leerlingen een ‘beschrijving’ mee gekregen. Deze
beschrijving doen we ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Op donderdag 27 juni is het inlevermoment. Eerder mag ook!

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.

Rekenen groep 7
In dit blok gaat het over grote getallen en het kunnen afronden op hele getallen. En bij
de procentensommen gaan we uitrekenen hoeveel % 18 van 45 is.
In het laatste blok gaan we weer verder met kommagetallen en breuken. En gaan we
kopen en geld teruggeven.
Taal/spelling groep 7
We gaan verder met de voltooid deelwoorden bij werkwoordspelling. De
spellingcategorieën gaan over meervouden als piano’s en de trema op bv ruïne, knieën.
En in het laatste thema leren we Engelse woorden als ‘team’, woorden als ‘chauffeur’
en woorden met een ‘x’.
Bij taal komen aanwijzende voornaamwoorden aan de orde, gebruik van de
puntkomma en woorden met meerdere betekenissen.
In het laatste thema leren we zinnen in de gebiedende wijs te zetten en herhalen we
voornaamwoorden. Ook onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
komen weer aan bod.

Doelen
groep 8

Doelen
groep 7
en 8

Rekenen groep 8
De komende tijd zullen we werken uit de laatste blokken. Veel oefenstof wordt
herhaald. Verder komt er veel verdieping voor in de lessen, passend bij de behandelde
leerstof.
Taal/spelling groep 8
We gaan weer oefenen met woorden de hetzelfde klinken, maar anders geschreven
worden: bv. Ik verwachtte hoog bezoek; het verwachte bezoek kwam te laat.
Ook woorden met –heid en –teit aan het einde komen weer langs.

Wereldoriëntatie
Het thema is ‘Duurzaam design’.
Hoe kunnen nieuwe ontwerpen ervoor zorgen dat we beter met de wereld omgaan?
Welke ideeën zijn er nu al en wat zou er in de toekomst nog meer kunnen? De kinderen
gaan het in dit thema onderzoeken.
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. Ook hebben we account aangemaakt
zodat de leerlingen toegang hebben tot Engelse leesboeken.

Gym

Musical
Type
cursus
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 vrijdagmorgen hebben we gym in de Kamphal, deze gymles wordt gegeven door
Goed Bezig.
Dus op dinsdag en vrijdag met de fiets naar school en gymkleding en passende
gymschoenen in de tas!

De rollen voor de musical Gewoon Super zijn verdeeld. We zijn druk aan het oefenen
van de liedjes en de volgorde van de scenes. Op dit moment moeten de kinderen de
tekst van hun rol uit het hoofd kennen. De kinderen moeten voor eigen kleding zorgen,
passend bij hun rol. Lukt dit niet dan graag even melden bij de leerkracht.

De leerlingen van groep 7 zijn op school begonnen met een typecursus.
Vanaf de meivakantie is het oefenen thuis voortgezet. Na alle oefensessies kunnen de
leerlingen hun typediploma in ontvangst nemen.
Het eerste diploma is uitgereikt!
In een brief van meester Wilmer staat dat 1 juli de uiterste inleverdatum is voor het
toetsenbord dat geleend is voor de cursus.

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)

