Nieuwsbrief van 7 oktober 2016
Nieuws uit groep 5 en 6.
De Kinderboekenweek is gestart. In de klas zijn wij hier mee bezig. Wij zijn begonnen met een begrijpend lezen
les over de Kinderboekenweek. Ook de bekendste oma is aanbod gekomen. Wie dit is? Vraag maar aan de
kinderen van groep 5 en 6.
We zijn ook begonnen met brieven aan onze opa of oma. Even voor de ouders, zouden jullie de adressen aan juf
willen doorgeven? Dan kunnen we deze brieven ook echt gaan versturen.
Vandaag gaan we een boekenlegger maken dat geïnspireerd is op het leesplankje. Aan de ene kant is een
gedeelte van het leesplankje zichtbaar en de andere kant moeten wij zelf gaan maken.
In de klas hebben wij een speciale kinderboekenweektafel. Hierop staan veel verschillende boeken over onder
andere opa’s en oma’s. Ook mogen wij over 6 boeken een recensie schrijven. Deze zijn zichtbaar bij ons in het
halletje.
Volgende week vrijdagmiddag hebben wij in de klas een opa-en-oma-middag. Deze middag zal tegen 14.00
beginnen en eindigen tegen 15.00. Wat voor activiteit(en) is nog een verrassing voor de opa’s en oma’s. Graag
zien we veel opa’s en oma’s!
Gisteren zijn we weer naar het zwembad geweest. Hier mochten wij een halve les vrij spelen. De volgende keer
gaan we met de auto naar het zwembad. Dit omdat we nu vaker kans hebben op slecht weer. Rond april/mei
zullen we weer op de fiets naar het zwembad gaan.

Nieuws groep 4
Het is erg fijn dat de kinderen nu de structuur van groep 4 leren en kennen. Op de lange dagen wordt er naast stil
lezen, Godsdienst, rekenen, taal, spelling, estafette lezen ook geschreven. We leren alle hoofdletters aan. Deze
week leren we de W als hoofdletter schrijven. We schrijven aan elkaar in schrijfletters. We merken dat sommige
kinderen in blokletters schrijven. Wilt u uw kind stimuleren om aan elkaar, in schrijfletters te blijven schrijven?
Tijdens de rekenles oefenen we de getallen op de getallenlijn tot en met 100. Ook oefenen we de tafels. Eerst
leren we tafel van 2,5 en 10. Daarna oefenen we met de tafel van 3 en 4. De kinderen moeten de tafels
geautomatiseerd hebben. Dit betekent opzeggen van 1 tot en met 10 en daarna door elkaar. Tijdens de taalles
leren we wat doe-woorden zijn. Dit gebruiken we dan in de zin. We leren een zin te beginnen met een
hoofdletter en te eindigen met een punt. Twee keer in de week hebben we computerles. Dit werk kunnen ze
zelfstandig op niveau maken, bij de computers op de overblijf. Fijn dat er ouders zijn die willen helpen! Geregeld
staat er iets op de website. U kunt daar foto’s en de weektaak vinden. Wandel gerust binnen met opmerkingen
of vragen.
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Nieuwsbrief van 7 oktober 2016
Nieuws uit groep 1 en 2
Nieuw thema
In week 40 en 41 werken we met een nieuw thema: ‘Dieren’. Het prentenboek ‘Kleine Kangoeroe’ staat centraal.
Dierendag
Op 4 oktober mochten de kinderen hun liefste knuffel meenemen en erover vertellen. Wat hebben we veel
(wilde) dieren gezien!
Ook hebben we ’s middags nog een herfstwandeling gemaakt met elkaar. Dit leverde een bak vol met eikels en
bladeren op.
Kinderboekenweek
Het thema is: ‘Voor altijd jong’.
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal.
Uitnodiging voor opa’s en oma’s. Wie van u zou in week 41 in de groepen willen komen voorlezen en/ of vertellen
over vroeger?
Wilt u overleggen met de leerkracht voor een geschikt moment?
Er komen ook nog een paar ouderen van de Breehorn bij ons voorlezen.
Meander
Dinsdag 11 oktober zullen er een paar kinderen met hun leidster bij groep 1 in de klas komen om samen te lezen
in het kader van de Kinderboekenweek.
Sint Maarten
Ouderhulp gevraagd!
Welke ouders willen op donderdagmorgen, 10 november van 10-11 uur, groepjes kinderen begeleiden naar de
Breehorn? Graag opgeven bij de leerkracht.
Afsluiting Kinderboekenweek
Samen met ouders, opa’s en oma’s zullen we de Kinderboekenweek afsluiten met een gezellige lunch op 13
oktober. U eet toch ook mee? Opgavestrook en brief heeft u al eerder ontvangen.
Nieuw thema
Na de herfstvakantie zullen we beginnen met het thema licht en donker. Dit in het kader van onze cultuurweken
op school.
We starten dan met het maken van de lampion. Ons thema planning is op de website te vinden onder groep 1 en
groep 1/2.
Daar vindt u ook recente foto’s uit de groepen.
Nieuws uit groep 7/8
De leerlingen van groep 8 hebben donderdag 6 oktober hun praktisch verkeersexamen gedaan. Ze zijn allemaal
geslaagd, van harte gefeliciteerd!!
Aanstaande donderdag starten de EHBO-lessen voor groep 8.
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Nieuws uit de peutergroep
Opa’s en oma’s
Deze week is de Kinderboekenweek met thema Voor altijd jong! Opa’s en oma’s begonnen. Bijna alle peuters
hebben al een foto van hun eigen opa(‘s) en oma(‘s) meegenomen. In de kring praten we over opa’s en oma’s en
maken van de foto’s een leuke collage op de deur. We willen er samen over praten en een leuke collage ervan op
de deur maken.
Ook mogen opa’s en oma’s bij ons op bezoek komen. We hebben al een paar afspraken gemaakt. Ze mogen met
hun eigen kleinkind spelen, knutselen, voorlezen of gewoon gezellig met ons meedoen en kijken.

Afscheid en welkom
Afgelopen maandag mochten we weer drie nieuwe peuters verwelkomen: Zoey, Sophie en Josh. We hopen dat
jullie je snel bij ons zullen thuis voelen!
Vrijdag was Thobin er voor het laatst. Thobin, we hopen dat je het leuk bij ons hebt gehad en wensen je het
allerbeste toe!
Twee weken geleden hebben we in onze groep Romey welkom mogen heten. Jammer genoeg gaat Romey na de
herfstvakantie weer weg. Ze gaat dan naar een andere peutergroep in Veendam die wat dichter bij haar huis en
bij de school van haar zus is.
GGD inspectie
Volgende week maandag of donderdag komt de GGD inspectie langs op de peuterspeelzaal. Er zal dan worden
gekeken of we aan alle eisen die de GGD stelt voldoen. De inspecteur gaat zelfstandig zijn/haar gang en hoeft
alleen af en toe iets aan ons te vragen, dus de kinderen kunnen die middag gewoon naar school.
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Nieuws uit groep 3

Zoals u heeft gemerkt, is de Kinderboekenweek begonnen. Een mooi moment om een boek te kopen met uw
kind. Helemaal nu de herfstvakantie er aan komt en het belangrijk is om ook in de vakanties thuis te blijven
lezen. De kinderen mochten verkleed op school komen tijdens de opening. Als afsluiting zullen we met elkaar
lunchen en komt de oma van Bella voorlezen in de klas. Zij schrijft kinderboeken.
We zijn begonnen met de lessen uit Kanjertraining. De petjes zijn uitgelegd, de kinderen hebben een maatje
uitgekozen waar ze heen kunnen gaan als ze zich niet veilig voelen en we zijn begonnen met het verhaal: “Max
en het dorpje.” Ook hebben we al wat vertrouwensoefeningen gedaan met elkaar.
Vandaag hebben de kinderen een brief over gynzy kids mee naar huis gekregen vergezeld door een inlogcode.
De kinderen kunnen hier zo vaak mee oefenen als ze willen. Aan het begin van elke nieuwe kern van Veilig Leren
Lezen zal ik de woorden veranderen in de woordenflitser.
Vrijdagmorgen 14 oktober vier ik mijn verjaardag met de klas. De kinderen hebben hiervoor een uitnodiging mee
gekregen. U hoeft zich niet verplicht te voelen om een cadeautje te kopen. Hoop dat we een mooie, feestelijke
morgen met elkaar mogen beleven.
Op de website onder groep 3 kunt u foto’s vinden van de gymlessen en een vorm van coöperatief werken
(samen werken) over de dokter. Ook staat er elke week op welke woorden/ letters de klas leert, wat we doen
met rekenen en welke letters we geschreven hebben.
Ik wens u alvast een fijne herfstvakantie!
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