Nieuwsbrief van 10 februari 2017
Fruitlevering week 7 (13 feb t/m 17 feb)
1. Appel (Elstar) 2. Kiwi 3. Sinaasappel
Let op!
Dinsdag 14 februari zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het team.
Nieuws uit groep 1 en 2
Thema
De afgelopen weken hebben we over het thema ”De winter” gewerkt. Aan de hand van boeken en filmpjes op
het digibord werken en praten we over dit onderwerp. We hebben 4 bomen gemaakt in verschillende seizoenen.
Er zijn mooie sneeuwpoppen gemaakt. Ook hebben de kinderen een iglo gevouwen. We schrijven en stempelen
woorden die met dit thema te maken hebben. We hebben sneeuwballen geteld en goed gekeken hoe je ijs kunt
laten smelten. Er waren verschillende kinderen die weer van alles meenamen naar school voor onze thema kast.
De afgelopen week hebben we dit thema afgerond. Na de vakantie Beginnen we met het thema cultuur. Hier
gaan we 3 weken in alle groepen over werken.
Doe museum
Op 2 maart hopen we ’s morgens een bezoek aan het Doe museum te
brengen. In het kader van ons nieuwe thema gaan de kinderen hier
verschillende kunstprojecten bekijken. Ook kunnen de kinderen allerlei
verschillende activiteiten doen. We vertrekken om 9.30 uur en hopen om
12.00 weer op school te zijn. We hebben er zin in!
Cijfers en letters
We herhalen de komende weken het cijfer 0,1 en leren de nieuwe cijfers 10 en 11. Ook leren we de letter b. Uw
kind mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Hulpouders
Voor de computerles van groep 1 en 2 hebben we een keer in de twee weken hulp
nodig voor het begeleiden van een groepje kinderen.
Voor ons uitje naar het Doe museum hebben we chauffeurs en begeleiders nodig.
Op de deur van de groepen hangt hiervoor een intekenlijst. Ook is het fijn als er een
paar hulpouders aanwezig kunnen zijn tijdens de werk les. U kunt zich hier voor
opgeven bij de leerkracht.
Nieuws uit groep 3
Deze week zijn we begonnen met Kern 7 van Veilig Leren lezen. Deze kern staat in het teken van de letters: sch,
ng, nk. Daarnaast zal er meer nadruk komen te liggen op het begrijpend lezen van korte teksten. Thuis kunt u
hier ook mee oefenen door bijvoorbeeld tijdens het lezen te vragen naar wie een bepaald persoon is, wat zijn/
haar handelingen zijn, hoe iets of iemand eruit ziet?
Op maan- en woensdag hebben de kinderen gym. Hierbij valt op dat veel kinderen “moeilijke” kleding aan
hebben. Denk daarbij aan veterschoenen als ze nog niet kunnen strikken, kleding met knoopjes aan de
achterkant en strakke leggings/ maillots. Dit soort kleding zorgt voor veel vertraging. Wilt u om die reden
rekening houden met hetgeen uw kind deze twee dagen aantrekt naar school? Alvast bedankt!
Afgelopen week hebben we “flessenpost” gemaakt voor ons adoptiekind Cyrie. Cyrie weet natuurlijk niet hoe
Nederland eruit ziet. Daarom hebben we op papier een fles met daarin echte Nederlandse dingen getekend.
Denk hierbij aan tulpen, klompen, drop, zeilboten, molens, kaas en stroopwafels. Deze tekeningen worden naar
Cyrie opgestuurd, zodat hij weet dat wij aan hem denken.
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Groep 7 & 8
Voorleeswedstrijd 13 februari
Op maandagmiddag 13 februari gaan de leerlingen van groep 7&8 naar van Berensteyn.
Deze middag zal Fleur van Groeningen (groep 8) meedoen aan de voorleeswedstrijd van de gemeente Veendam.
Alle leerlingen moeten maandag om 13.00 met de fiets op school zijn!
De wedstrijd begint om 13.30 en daarom moeten wij iets eerder vertrekken.
De middag is rond 15.00 afgelopen. De leerlingen fietsen met mij weer richting school en mogen afslaan in de
buurt van huis. Daarom kan het zijn dat uw zoon of dochter iets eerder thuis is dan normaal gesproken. Is u
afspreekt met uw kind dat hij of zij bij school wordt opgehaald dan is dat ook prima.
Cito toetsen
De leerlingen hebben de CITO toetsen erop zitten. Ze hebben hard gewerkt en hebben allemaal hun best gedaan.
Rapport
Heeft uw zoon of dochter het rapport nog thuis liggen? Wilt u het
dan meegeven? Zodat het rapport na de voorjaarsvakantie weer mee kan?
Nieuws van de peutergroep
Deze week hebben we het thema ‘kleding’ afgerond. De kledingwinkel heeft
plaats gemaakt voor een heuse bouwplaats. Het thema waar we nu mee bezig
zijn is ‘bouwen’. We hebben een boekencollectie van de bibliotheek gekregen
en spelen met allerhande bouwmateriaal in de klas. Heeft u thuis nog (kleine)
overalls, werkhandschoenen, (nep)gereedschap o.i.d. wat we deze periode
mogen lenen, dan is dat van harte welkom! Ook zouden we nog graag hele
grote dozen willen hebben om ‘huizen’ mee te bouwen.
Een groet van de juffen
Nieuws uit groep 4
De cito toetsen zijn afgerond. Sommige kinderen zijn ziek geweest en zullen
nog iets in moeten halen. Na de vakantie krijgen de kinderen het rapport mee
naar huis en volgen ook de tien minuten gesprekken. Denkt u nog even aan
het inleveren van het strookje voor de gesprekken? De meeste kinderen
hebben nu de tafel van 2-5 en 10 gehaald. Daarna is het de bedoeling dat u
thuis oefent met de tafel van 3 en 4. Vervolgens komen de tafels 6-8 en 9
aanbod en als laatst de tafel van 7.
Er zijn veel tips en trucs op het internet te vinden. Ook vinden veel kinderen het klokkijken lastig. Wilt u hier ook
aandacht aan besteden?
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Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen maandag zijn wij naar de Winkler Prins geweest. Op de WP zijn er verschillende juffen en meesters die
ons techniekles geven. Zij geven ons extra instructie en bieden hulp met de verschillende onderdelen en
technieken. Vandaag was het extra bijzonder, want de oom van Noah kwam ons daar ook helpen. We zijn door
verschillende ouders en opa gebracht en opgehaald. Groep 6 heeft een zeer handige brievenhouder gemaakt van
hout en aluminium. Groep 5 heeft een leuk bootje van hout gemaakt.

De winkele prins

Ik ben samen met groep 5/6 naar de
winkele prins geweest en daar wat
gemaakt het was leuk
Om daar wat te maken en het was
leerzaam
Omdat je moest zagen en boren en aan
het begin een werkblad maken dat was
leuk om te maken maar het was ook
moeilijk maar het is gelukt
Groep 6 maakte een pen/papier houder
en
Groep 5 een boot de boot maken was
leuk maar het was ook spanend om te
maken met die boor machine en zaag en
het was leuk om daar te eten in de
kantine maar ook eng want er waren
veel grote kinderen

Voor meer foto’s kunt u op de website kijken.
Hier staan de overige foto’s die genomen zijn tijdens de techniekochtend. Van marit

Afgelopen dinsdag is de aftrap geweest van scoor een boek. Scoor een boek is een actie van 10 weken om het
lezen te bevorderen. De sponsor is FC Groningen en deze keer staat de speler Tom Hiariej centraal. Hij motiveert
de kinderen door zelf naar de bibliotheek te gaan en hier boeken te gaan lezen. Hier worden filmpjes van
gemaakt. Wilt u de aftrap zelf bekijken, is hierbij de link https://www.youtube.com/watch?v=hl18cZV578A .
Wanneer de kinderen (lees)boeken in de klas uit hebben, mogen ze bij de juffen een voetbalsticker ophalen. Deze
wordt op de poster in de klas geplakt. Wilt u graag weten hoeveel boeken we kunnen lezen, kom dan na
schooltijd rustig langs om dit te bekijken. 1 keer in de twee weken zullen wij ook een basisopstelling van boeken
maken. De kinderen kiezen de 10 leukste boeken en de juf kiest een leuk boek. U kunt thuis ook mee doen met de
actie scoor een boek.
Hoe was het op de techniek dag op de wp
Ik ben Tristan van gr 6 en ik ben mee
geweest op die dag we hebben een brieven
houder
gemaakt.Maar we kunnen natuurlijk niet
op de fiets dus hebben de moeders/opa ons
gebracht. je werkt met allemaal
verschillende gereetschap.
Zo als boormachine,zetbank ook nog met de
popnagels en zo daar moet je sterk voor
Donderdag 16 februari gaan wij de tafel van 6 toetsen. Dit houdt in
zijn.
dat de kinderen de tafel van 6 van voor naar achter vlot kunnen
en je hebt dan zo hard ge werkt dan moet je
opnoemen.
wel even pauze houden.
Dus gingen we naar de kantine even wat
eten.En we gaan weer veder werken.
Even boren even popnagels er in stiker er op
en klaar.
De moeders/opa staan al klaar doei doei wp
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Huiswerk
Bij bloon.nl is er een wijziging geweest, waardoor we nu een
groepsaccount hebben moeten aanmaken. Elke week staat er een
andere lijst online, waarop de kinderen kunnen oefenen.
Voor groep 5 is de accountnaam haimstee5 met als wachtwoord gr5
Voor groep 6 is de accountnaam haimstee6 met als wachtwoord gr6
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