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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: sinaasappel, mandarijn en een peer. De leerlingen ontvangen
het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Onderzoek RTL nieuws.
RTL nieuws heeft onderzoek gedaan naar de reultaten van de Eindtoets van alle basisscholen in Nederland.
Wij hebben een 8 gekregen en van alle scholen in Vroomshoop staan we bovenaan. Van alle scholen in
Twenterand staan we op de 2e plek. Van de 6382 basisscholen in Nederland staan we op plek 282. Een
felicitatie voor de leerlingen van onze school. U kunt het onderzoek lezen op:
https://www.rtlnieuws/scholentest
Kerstbakjes.
We gaan in alle groepen kerstbakjes maken op woensdag 20 december. Wilt u uw kind woensdagochtend
versieringen, groen en een kaars meegeven? Wij hebben voor de bakjes gezorgd en de oase. In de
onderbouwgroepen kunnen we wel wat hulp gebruiken van ouders en opa’s en oma’s. De koffie staat klaar.
Kerstviering.
De Kerstviering is op donderdagavond 21 december, van 17.30 uur tot 19.00 uur. Donderdagmiddag zijn de
kinderen vrij. Er zijn heel veel ouders die iets lekkers gaan maken voor het warm- en koud buffet, hiervoor
hartelijk dank. Maandag ontvangt u van uw kind een briefje waarop de hoeveelheid staat. Indien u voor ons
een warmhoud plaatje te leen heeft, wilt u dit dan donderdagochtend alvast meenemen naar school? Alle
leerlingen hebben een uitnodiging ontvangen voor het Kerstfeest, daarin staat dat ze donderdagochtend een
bord, soepkom, beker en bestek mee moeten nemen. Op het schoolplein is voor de ouders van alles te doen,
er is ook eten en drinken tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.
Kerstvakantie.
We hebben Kerstvakantie van maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari. Op maandag 8 januari staan we
om half 9 weer voor uw kinderen klaar.
Sinterklaasactie.
Het was een geslaagde actie, de ouderraad is zeker van plan om deze actie volgend jaar opnieuw te
organiseren. De opbrengst van de actie was 1250 euro.

GROEP 1/2.

Tot aan de kerstvakantie werken we met het project Feest, het onderdeel “Kerst”. De ouderbrief met de
begrippenlijst is ook op onze website te vinden onder het kopje van groep 1 2. Denkt u nog aan een glazen potje.
Hier willen wij een windlicht van maken.
Kerstbakje maken
Woensdag 20 december willen we graag met de kinderen kerstbakjes gaan maken. Wilt u uw kind deze dag dan
versieringen, groen en een kaars meegeven om een kerstbakje te maken. Een bakje en oase krijgen de kinderen
van school. Wie van de ouders/ grootouders wil ons komen helpen bij het maken van de kerstbakjes. U kunt zich
opgeven bij juf Elles of juf Dianne. Deze bakjes zien er ieder jaar geweldig uit. De kinderen krijgen deze bakjes
donderdagavond na de kerstviering of vrijdagmorgen mee naar huis. Hoe leuk is het om tijdens de kerst een
prachtig kerstbloemstuk van uw kind op tafel te hebben staan.
Regel van de week: Eerst even vragen als je het wilt lenen, voordat je het gaat meenemen.

Letter van de week:
Tijdens dit project leren de kinderen letter k van kaars. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken waar
de letter k inzit en dit mee laten nemen naar school. Uw kind zal erg trots zijn dat ze samen met u een voorwerp
heeft gevonden.
Wij zullen hier in de klas extra aandacht aan schenken en uw kind complimenteren. Op de gang staat de
lettertafel, deze kunt u dan samen met uw kind bekijken. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen
interesse in het lezen.
Taal:
Groep 1 gaat tijdens het project Kerst zinnen verzinnen. Ze gaan leren wat het eerste en laatste woord is.
Groep 2 gaat tijdens het project Kerst bezig om belangstelling voor geschreven taal te krijgen. Ze worden bewust
van plaats van woorden, letters, zinnen. Verder gaan ze bezig met de begrippen: eerste, laatste, middelste,
midden, onderaan, bovenaan, vooraan, achteraan, volgende, daarna, daarvoor.
Rekenen:
Tijdens dit project krijgt groep 1 het cijfer 5. Ze leren de rangtelwoorden zoals, eerste, tweede, laatste. Ze gaan
bezig met tijdsbesef. Welke activiteit duurt kort of wat duurt lang.
Tijdens dit project krijgt groep 2 de cijfers 15 en 16. We herhalen de cijfers 1-10. Ze leren het onderscheiden van
verschillende betekenissen van getallen bij het benoemen van o.a. aantallen, positie, tijd, leeftijd, gewicht, lengte,
prijzen…. Ze gaan verder met de seizoenen en ze maken kennis met de maanden in het jaar.
Met groep 1 & 2 gaan we met onze rekenmethode Pluspunt het hebben over sneeuw en ijs. Als allereerste gaan ze
zich inleven in het thema. Daarna gaan ze een tijdplanner maken. Ze gaan bezig met meten. Hoeveel keer past de
sjaal om mijn nek. Ze leren de begrippen kort-lang. Ze leren het opzeggen van de telrij tot 12. Maar ook de
hoeveelheden tellen tot 12. Ze leren de begrippen voor-achter-links-rechts met de oefening waar ligt de
sneeuwbal.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
20 dec.
Kerstbakjes maken.
21 dec.
Kerstfeest.
25 dec. t/m
Kerstvakantie.
5 jan.
GROEP 3/4.
We gaan woensdag 20 december om 10.45 uur kerstbakjes maken. Wilt u uw kind een kaars, groen en versiering
hiervoor meegeven?
Groep 3. De komende week maken we met rekenen de Kwartaaltoets. Met Veilig Leren Lezen hebben we de ie en
de eu geleerd. Volgende week leren we de l en de ou.
Groep 4. Er wordt heel wat af getoetst de komende week: voor rekenen de Kwartaaltoets, voor spelling de
Mixtoets van week 15 en voor taal de toets van week 13/14.
Vrijdagochtend 22 december zijn we klaar met al dat toetsen en mogen de kinderen een spelletje meenemen van
huis.
GROEP 5.
•
•

Spelling. De komende week kunnen de kinderen de woordjes van week 15 in BLOON oefenen.
Na de kerstvakantie krijgen de kinderen wekelijks een huiswerk pakketje mee. Op het pakketje staat
wanneer het ingeleverd moet worden.

GROEP 6.
Spelling. De komende week staan de woordjes van week 15 centraal. De kinderen kunnen thuis ook oefenen in
BLOON.

We gaan woensdag 20 december om 10.45 uur kerstbakjes maken. Wilt u uw kind een kaars, groen en versiering
hiervoor meegeven?
Vrijdag 22 december krijgen de kinderen van groep 6 Topo leerstof mee naar huis om in de vakantie te leren. Het
gaat om hoofdstuk 3. Donderdag 11 januari hebben ze hierover een toets.
GROEP 7/8.
Donderdag 21 december gaan we niet naar de gym!

