Nieuwsbrief van 13 januari 2017
Fruitlevering week 3 (16 jan t/m 20 jan)
1. Waspeen 2. Appel (Elstar) 3. Handsinaasappel
Nieuws vanuit groep 4
Op maandag 9 januari zijn we weer met frisse moed van start gegaan. We hadden elkaar genoeg te vertellen
over ons kerstfeest en Oud- en Nieuwjaar.
We hebben Jefta welkom geheten bij ons in de klas. We hopen dat hij zich snel thuis gaat voelen!
Volgende week starten we met de Cito toetsen. We zullen hier ongeveer vier weken mee bezig zijn. Ook gaan we
leren om te schrijven met een vulpen. Het is belangrijk dat uw kind de tafel van 2,5 en 10 nu geautomatiseerd
heeft. Nu zijn we bezig met het aanleren van de tafel van 3 en 4.
U bent altijd welkom met vragen of opmerkingen.
Vriendelijke groet, de leerkrachten van groep 4.
Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
In groep 2 mogen we een nieuwe leerling welkom heten. Evi-Linn de Nooijer. We hopen dat ze zich snel thuis zal
voelen in de groep. In groep 1a zal dinsdag 17 januari Meike Hietkamp starten. Zij wordt 16 januari 4 jaar. In
groep 1a komen nog twee nieuwe leerlingen. Fynn Dijk en Davy Spijker. Fynn is al komen wennen. Hij wordt 23
januari 4 jaar. Davy komt binnenkort wennen. Hij wordt 31 januari 4 jaar.
Thema
We zijn in het nieuwe jaar gestart met het thema: ‘De tijd’. Het doel is dat de kinderen allerlei begrippen leren
kennen die te maken hebben met tijd. We leren dat er voor alles een tijd is. Bv. opstaan, eten, slapen maar ook
donker en licht en zomer en winter. Ook leren we dat er veel soorten klokken zijn. Bv. een koekoeksklok dat
vinden de kinderen een leuke klok omdat die zo’n mooi geluid maakt. Ook een zandloper is een soort klok
hebben we geleerd. Ook leren we dat de tijd lang kan duren als je een minuut je mond moet houden. Of dat de
tijd gaat juist snel gaat als je mooi aan het spelen bent. In week 2 en 3 werken we over dit thema.
Cijfers en letters
We leren in deze weken het cijfer 7. Ook leren we de letter n (nieuwjaar) Uw kind mag weer materiaal
meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Citotoetsen
We zijn begonnen met het afnemen van de toetsen. Uw kind is vast al trots thuisgekomen met een sticker op de
hand. Dat betekent: ‘Goed zo je hebt goed je best gedaan’! In kleine groepjes en in een ontspannen sfeer
‘werken’ de kinderen in de (toets)boekjes. De kinderen die nog maar kort op school zitten, doen nog niet mee.
Op de komende ouderavonden zullen we de resultaten bespreken.
Groep 3
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Groep 5/6
Toetsen
Aankomende woensdag (18 januari) heeft groep 6 een aardrijkskundetoets hoofdstuk 2.
Aankomende dinsdag zal groep 5 en 6 een samenvatting van geschiedenis hoofdstuk 2 mee naar huis krijgen. De
toets zal plaatsvinden op 31 januari.
Nieuws
We zullen aankomende weken beginnen met de cito's. Elke dag zal er maximaal 1 cito worden afgenomen.
Juf Corien zal ons in de klas komen ondersteunen en helpen op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
De tafels blijven lastig. Zouden jullie dit willen blijven oefenen met uw kind(eren).
Werk van kinderen.
Op de onderstaande foto's is te zien/lezen wat een aantal kinderen in hun kerstvakantie hebben gedaan.
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