Nieuwsbrief van 11 november 2016
Lightwise fietsenkeuring
Afgelopen 8 november zijn alle fietsen van de groepen 4 t/m 7 gekeurd.
Dit is gedaan door vier enthousiaste moeders!
Gelukkig zijn de meeste fietsen goedgekeurd.
Een paar kinderen waren ziek, hadden hun fiets niet mee of hun fiets voldeed niet aan alle criteria. Deze
kinderen krijgen in januari 2017 een nieuwe kans in de vorm van een herkeuring. De datum volgt nog en zal in de
nieuwsbrief worden opgenomen.
De verkeerscommissie.
Groep 4
We hebben hard gewerkt aan onze mooie lampions. Het was erg gezellig samen te zingen voor de oudere
mensen. Vanavond gaan we allemaal de straat op om liedjes te zingen en snoep op te halen. Morgen komt
Sinterklaas al in ons land. We zullen dagelijks het sinterklaasjournaal bekijken en volgen dit thema ook op school.
Tijdens de rekenles leren we de tafel van twee (veel kinderen hebben deze tafel al geautomatiseerd), 5 en 10.
We leren waar welk getal tot en met 100 op de getallenlijn komt en wat daar de even en de oneven getallen van
zijn. We leren welke getallen je kunt delen en wat lijn- en draaisymmetrische figuren zijn. Op de aankomende
toets komen de onderwerpen meten met een liniaal, aflezen van een liniaal, plus- en minsommen tot en met
honderd en het springen op de getallenlijn aan bod. Tijdens de taalles leren we onze persoonsgegevens en dat
namen en het begin van een zin altijd met een hoofdletter geschreven moet worden. Aan het eind van het
volgende blok krijgen we hier een toets over. We kennen inmiddels de hoofdletters N,M,U,Y,V,W,I,J,K en H.
Tijdens de spellingsles hebben we de volgende spellingsregels aangeleerd: Woorden met een korte klank,
woorden met een lange klank, een klank met twee verschillende letters in het midden, woorden eindigen op –
eer, -oor en –eur, twee medeklinkers vooraan en twee medeklinkers achteraan. Volgende week zijn de
contactavonden. We hebben tien minuten voor u gereserveerd.
Groep 7/8
Dagje Winkler Prins
26 oktober zijn de kinderen van groep 7 en 8 bij de Winkler Prins geweest. Ze hadden een pyroscoop gemaakt en
daarbij moest je goed samen werken met het zagen en timmeren. Z e hadden het allemaal af. Met de pyroscoop
kun je om de hoek kijken zonder dat je gezien wordt en je kunt op hoge dingen kijken waar je normaal niets kan
zien.
Geschreven door Bart en Kylan, groep 8
EHBO
Vandaag hebben we EHBO. We hebben geleed hoe je een verbandje om een brandwond legt. En als iemand op d
buik bewusteloos is geraakt, hoe je dat weer op de rug moet leggen. Uitleg wat de spullen zijn voor EHBO. Wat
het verschil is tussen 1e graad brandwond, 2egraad brandwond en 3e graad brandwond. Je moet huiswerk maken
om te leren en je hebt ook een boek om de antwoorden op te zoeken.
Geschreven door Markus en Stefan, groep 8
26-10-2016
Woensdag gingen de kinderen van groep 7 en 8 naar de Winkler Prins. Ze hadden techniek
ochtend ze vonden het allemaal super leuk en gezellig. Ze hadden een pyroscoop gemaakt. Super
moeilijk al zeg ik het zelf. De leraren van de Winkler Prins vonden het ook leuk. Het was een leuke
ochtend.
Geschreven door Robin, groep 7
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Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
In groep 1 mogen we weer een nieuwe leerling welkom heten.
Sergio van der Laan is maandag 7 november bij ons begonnen.
Hij is 26 oktober 4 jaar geworden. We hopen dat hij zich snel thuis
zal voelen.
Terugblik Dinsdag 8 november was er het schoolontbijt. Er is lekker
gegeten en het was heel gezellig zo met elkaar.
Sint Maarten We zijn donderdag op bezoek geweest bij ‘De Breehorn’. We hebben daar voor de bewoners
gezongen en die vonden het heel gezellig dat we er waren. We gingen weer met allerlei lekkers terug naar
school. Het was heel fijn dat er weer zoveel ouderhulp was om de kinderen te vervoeren. Ouders bedankt!

Thema
We sluiten deze week het thema ‘Donker en licht’ af. Vanaf volgende week starten we met het nieuwe thema:
‘Sinterklaas’. Want op 12 november komt de Sint weer naar Nederland. We zullen dagelijks het
Sinterklaasjournaal gaan volgen. We mogen op 16 november onze schoen zetten op school en wie weet …We
zingen en werken over Sint en Piet en we het gaan er op maandagmorgen 5 december weer een gezellig feest
van maken. We hebben voor die ochtend veel ouderhulp nodig om groepjes kinderen te begeleiden bij allerlei
spelletjes. Dit spelonderdeel is van 9 tot 11 uur. Ook gaat ieder groepje bij Sinterklaas langs. Op de deur hangt
een lijst waar u zich hiervoor kunt opgeven.
Bakkersspullen
We willen graag een ‘echte’ bakkershoek maken in de klas. Wie heeft voor ons spullen hiervoor die we kunnen
lenen?
Cijfers en letters
We leren de komende weken het cijfer 5. Ook leren we de letter s. Uw kind mag weer materiaal meenemen wat
met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Belangrijke data
-15 en 17 November: Contactavonden
-16 November: Schoen zetten. ( Schoen van huis meenemen van te voren)
-23 November Taartjes bakken groep 1. Wie wil hierbij helpen?
-24 November Taartjes bakken groep 1/2. Wie wil hierbij helpen?
-5 December: Sinterklaasfeest. Welke ouders kunnen hierbij helpen?
-Woensdag, donderdag, (vrijdag): Dit zijn onze ‘fruitdagen’. We eten dan alleen schoolfruit of fruit van thuis.
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