Nieuwsbrief van 27 januari 2017
Fruitlevering week 5 (30 jan t/m 3 feb)
1. Mandarijn
2. Appel (Elstar)
3. Sinaasappel
De Peutergroep
Op de peutergroep zijn we met het thema 'kleding' bezig. We passen, sorteren, verkleden, betalen en schrijven
bonnetjes in onze kledingwinkel. De winkel is ontstaan met een paar handige kluspeuters. Slepen en
'verbouwen'.
Juf Clara ging een jurkje kopen als verrassing voor Hannah, netjes betaald bij de kassière Lyenne. Er werd een
bon geschreven omdat juf de jurk eventueel wil ruilen als het niet zou passen. “Dat kan” zegt de kassière.
“Hoeveel moet ik betalen?” “....Ehm...ehm..95..ehm 90"...” Juf naar Hannah. “Oooh wat mooi, daar ben ik blij
mee!”
De GGD is afgelopen donderdag langs geweest en leek zeer positief over het wel en wee van onze peutergroep.
Een rapport over dit bezoek zal binnen 6 weken bij ons bekend zijn.

Nieuws uit groep 5/6
In de groep hebben wij vogelflats, huisjes en villa’s ontworpen. De sneeuw ligt op het dak. Eerst hebben we
gewerkt met wasco en vervolgens metecoline. De vogel zetten we er nog in. De leerlingen vonden dit een leuke
opdracht.
Op 31 januari hebben de kinderen een geschiedenistoets van geschiedenis.
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Nieuws uit groep 7&8
Deze weken zijn de leerlingen van groep 7&8 ook hard bezig met de cito toetsen. Volgende week zijn de laatste
toetsen en dan zit het er weer op.
Opendagen middelbare school:
Tussen de drukte door zijn ook de opendagen geweest voor de leerlingen van groep 8.
Op dinsdag 24 januari zijn de leerlingen van groep 8 naar de Winkler Prins geweest om een dag les mee te
draaien. Het was een leuke ochtend en het gaf de leerlingen een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid op de
middelbare school. Woensdag 25 januari was de openavond van het Ubbo Emmius. Ook hier waren veel
leerlingen van groep 8 bij aanwezig. De reacties waren daarbij ook positief.
Voorleeswedstrijd:
Het duurt nog even, maar op maandagmiddag 13 februari vertegenwoordigt Fleur van Groeningen (groep 8) onze
school bij de voorronde van de nationale voorleeswedstrijd. Deze middag zal zij een stuk voor lezen uit haar
lievelingsboek!
Adviesgesprekken/10 min gesprekken:
U kunt alvast noteren in uw agenda dat de eerste week na de voorjaarsvakantie de advies gesprekken worden
gevoerd voor de leerlingen van groep 8. De normale 10 minuten gesprekken met de ouders van de leerlingen van
groep 7 zijn ook in deze week gepland.
Procedure advies gesprekken:
Belangrijk om te weten hoe de procedure werkt bij de adviesgesprekken: Eind februari komen wij als school met
een voorlopig advies. Hierbij worden de aanmelding voor de nieuwe school alvast doorgenomen.
In april zullen de cito eindtoetsen worden afgenomen. Als uw zoon of dochter hoger scoort dan het advies dan
zullen wij moeten herzien. Wanneer dat niet zo is blijft het advies van februari staan en is de aanmelding volledig.
Wanneer u vragen hebt kunt u mij altijd mailen of desnoods een afspraak maken.
Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
In groep 1 mogen we een nieuwe leerling welkom heten, Fynn Dijk. Hij is 23 januari 4 jaar geworden. We hopen
dat hij zich snel thuis voelt in de groep.
Thema
We zijn in week 4,5 en 6 bezig met het thema: ‘De Winter’. We zullen tijdens dit thema proefjes doen met sneeuw
en ijs, zoals smelten en bevriezen. We gaan dagelijks de temperatuur buiten meten en staan stil bij de begrippen
warm en koud. De kinderen zullen oefenen om fijn motorische handelingen te verrichten. Zoals het vouwen,
stempelen en knippen. Om de grote motoriek te oefenen zullen we het accent leggen op hinkelen en huppelen.
Op het gebied van rekenen leren de kinderen voorwerpen ordenen van licht naar zwaar, van minder naar meer en
van kort naar lang. Ook gaan we benoemen waar het voorwerp zich bevindt. Bijvoorbeeld: de sneeuwbal licht
onder je of achter je.
Op het gebied van taal lezen wij in het boek van Kikker in de kou, gaan we aan het werk met symbolen en
pictogrammen en kijken we welke letters ze herkennen van hun eigen naam.
De laatste week, week 7, voor de vakantie is een vrije week. Deze week gebruiken we om de ‘zogenaamde’
puntjes op de i te zetten.
Cijfers en letters
We leren in deze weken het cijfer 8 en 9. Ook leren we de letter w van winter en de j van jas.
Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
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Citotoetsen
Inmiddels zijn we al ver gevorderd met het afnemen van de toetsen. Het verloopt prima en de kinderen zijn trots
dat ze al zo goed kunnen werken. De kinderen die nog maar kort op school zitten, doen nog niet mee. Op de
komende ouderavonden zullen we de resultaten bespreken.
Nieuws uit groep 3
Sinds kort hebben we een nieuwe onderwijsassistente in de klas. Zij heet juf Anne en we hopen dat ze een
gezellige tijd bij ons in de klas zal hebben.
Inmiddels zijn we begonnen met de leesstoel. Voor sommige kinderen is het best spannend om voor te lezen voor
de hele klas, maar het gaat heel erg goed!

We zijn ook begonnen met de cito’s. De cito’s spelling en woordenschat hebben we achter de rug. Volgende week
staat rekenen op het programma en de week daarna zal meester Havinga de leestoetsen AVI en DMT afnemen.
Vorige week hebben we tijdens het programma Leesdas Lettervos bioscoopje gespeeld. Er waren popcorn en
rozijntjes. We hadden dit verdiend, omdat we heel goed luisteren en werken in de klas.
Er zijn enkele kinderen die elke week adoptie- en schoolreisgeld meenemen. Mocht u ook willen sparen voor het
schoolreisje dan kunt u uw kind elke maandag geld mee naar school geven. Dit scheelt weer op het totaalbedrag.
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