schakelnieuws
Contactgegevens: O.B.S. De Schakel, Lindenlaan 60-62, 7681 RG Vroomshoop
Tel: 0546-642431, www.obs-schakel.nl, info@obs-schakel.nl

Vrijdag 12 januari 2018.

Jaargang 12, nummer 14

LAATSTE NIEUWS.
•
•

•

Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: mandarijn, appel en grapefruit. De leerlingen ontvangen het
schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Open dag.
Onze jaarlijkse Open Dag houden we dit jaar op donderdag 25 januari. ’s Ochtends van 9.00 uur tot 11.30
uur en ’s avonds van 18.00 uur tot 19.30 uur staan de deuren voor u open. ’s Ochtends kunt u de lessen in
alle groepen bijwonen en ’s avonds kunt de methodes bekijken waarmee we werken en de leerkrachten
spreken. De koffie/thee staat voor u klaar en voor de toekomstige leerlingen zijn er leuke activiteiten. Kent u
gezinnen met jonge kinderen, neem ze mee naar onze school en laat ze kennis maken met het onderwijs dat
wij aan onze kinderen geven. IEDEREEN IS WELKOM.
Carnaval.
We vieren Carnaval op vrijdag 9 februari. Net als voorgaande jaren wordt er weer een Carnavalsoptocht
georganiseerd samen met de Willibrordusschool en carnavalsvereniging De Smoezen op vrijdagochtend 9
februari.
Zaterdag 10 februari organiseert carnavalsvereniging De Smoezen een kindercarnaval in Partycentrum De
Zandstuve. Er is een Kindercarnaval voor kinderen van groep 1 t/m groep 3 waarin ballonnenman Pieter de
kinderen vermaakt met acts en goocheltrucs, ieder kind ontvangt na afloop een ballonnenkunstwerk. Er is
ook een Kindercarnaval voor leerlingen van groep 4 t/m 8 met een groot videoscherm waarop kinderen hun
favoriete videoclip kunnen aanvragen, maar ook hun eigen talenten kunnen laten horen tijdens de karaoke.
De Entree is gratis voor leden en voor niet leden is dit €5,- inclusief drinken, snoep, chips en patat.

VOOR IEDEREEN EEN HEEL GELUKKIG 2018. WE HOPEN U ALLEN
TE ZIEN TIJDENS ONZE OPEN DAG OP DONDERDAG 25 januari.
GROEP 1/2.

Namens groep 1&2 wensen wij iedereen

De komende drie weken werken we met het
project Eten en Drinken. De ouderbrief ligt
op de oudertafel. De ouderbrief met de
begrippenlijst is ook op onze website te
vinden onder het kopje van groep 1 2. Na de
vakantie beginnen wij ook met een
herhaling van project Welkom. We zullen veel
aandacht geven aan de afspraken van de
school. Hoe was het ook alweer, welke
afspraken hebben we in de klas, op de
gang, het toilet en op het schoolplein. Tijdens
het project Eten en Drinken willen we
graag samen met de kinderen een supermarkt
maken, hiervoor hebben we verschillende
soorten lege verpakkingen nodig. Zoals lege
rijst, macaroni pakken, boterbakjes, lege
pakken vruchtensap, melk, karnemelk,
chocolademelk, enz. We willen u vragen of
u deze mee wilt geven aan uw kind zodat we
een supermarkt kunnen maken waarin ze
naar hartelust kunnen spelen en leren. De pakken van de melk, chocolademelk, enz. wilt u deze voordat u deze
met uw kind mee geeft omspoelen, deze beginnen anders vies te ruiken.

Regel van de week: Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
Letter van de week: Tijdens het project leren de kinderen de letter a van appel. Wilt u samen met uw kind 1
voorwerp in huis zoeken waar de letter a inzit en dit mee laten nemen naar school. Op de lettertafel in de gang
kunt u alle voorwerpen en plaatjes zien die de kinderen hebben meegenomen.
Taal: Groep 1 gaat tijdens het project Eten en Drinken lange onzinwoorden nazeggen. Ze gaan leren hoe ze
eenvoudige probleempjes kunnen oplossen. Daarnaast gaan ze kennismaken met het rijmen.
Groep 2 gaat tijdens het project Eten en Drinken bezig met uitvoeren van 3 a 4 opdrachten in een zin. Ze leren
lange onzinwoorden nazeggen. Ze gaan eenvoudige probleempjes oplossen. Ze leren de begrippen gisterenvandaag-morgen. Verder gaan ze bezig met de klanken van de letters en het hakken en plakken van woorden.
Rekenen: Groep 1 krijgt tijdens het project het cijfer 6. Ze herkennen en benoemen de kleuren, vormen en
kenmerken van voorwerpen. (cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek, bol, blokje, dakje, staaf / balk).
Groep 2 krijgt tijdens het project de cijfers 16 en 17. We herhalen de cijfers 1-10. Ze herkennen en benoemen de
kleuren, vormen en kenmerken van voorwerpen.(Ovaal, ruit, kubus, ei, bouwsteen, halve/kwart) Ze gaan
synchroon tellen tot 12 en resultatief (één voor één hoeveelheden tellen) tellen tot 12.
Met groep 1 & 2 gaan we met onze rekenmethode Pluspunt ook aan de slag met het thema Eten. Ze gaan meten
en wegen. Ze gaan tellen en werken met getal symbolen. Ze gaan het hebben over 1 of 2 eraf of erbij.
Donderdagmiddag groep 2: We zijn de middag begonnen met, wat is het eerste woord of wat is het laatste woord
in een zin. Vervolgens gingen we hakken en plakken van woorden. Ze gingen tijdens het spelen en werken aan de
slag met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Daarna gingen ze in de kring aan de slag met geld. Wat kan ik
allemaal kopen van een bepaald bedrag. De middag sloten ze af met het werken in hun schrijfschrift.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
25 jan.
Open Dag, 9.00-11.30 uur en 18.00 uur tot 19.30 uur.

GROEP 3/4.
Groep 3. De komende week maken we een rekentoets. Met Veilig Leren Lezen sluiten we Kern 5 af met een toets,
daarna beginnen we met Kern 6. Na Kern 6 begint de wintersignalering.
Groep 4. We hebben de komende week een rekentoets.
GROEP 5.
•
•
•
•
•

De kinderen krijgen de komende tijd steeds een huiswerkpakketje mee. Op het pakket staat wanneer het
uiterlijk op school ingeleverd moet worden.
De komende periode gaan we weer Cito toetsen afnemen.
Spelling. In BLOON kunnen de woordjes van week 17 geoefend worden.
Op dinsdag gaan sommige kinderen zelfstandig naar huis, na afloop van de gymles. Ze nemen dan het
verkeershesje ook mee naar huis. Deze hesjes moeten de volgende dag weer op school worden
ingeleverd.
Op donderdag 18 januari brengen we na afloop van de gymles een bezoekje aan de bibliotheek.

GROEP 6.
Donderdag 18 januari heeft groep 6 een Topotoets van hoofdstuk 3. De blaadjes om te oefenen hebben ze al mee
naar huis.
De meeste ouders hebben al ingelogd op de parro-app. Dankuwel hiervoor. We zullen informatie via de parro-app
versturen, maar ook nog in de nieuwsbrief. Kunt u niet inloggen, neem dan contact op met juf Liesbeth.

GROEP 7/8.
U heeft van juf Margreeth een link ontvangen om te kunnen om de parro-app aan te maken. Via de parro-app
kunt u communiceren met juf Margreeth. Ook zult van juf Margreeth informatie krijgen via de parro-app. Kunt u
de parro-app niet aanmaken, neem dan contact op met juf Margreeth.
We zijn in beide groepen gestart met de Cito toetsen.

Donderdag 25 januari organiseert LOES een Oudersessie speciaal voor ouders met tieners / pubers.
Dit keer is het onderwerp: drinken, roken, blowen en gamen. Voor meer informatie en
opgave: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/drinken,-roken,-blowen,-gamen....help-wat-nu.html

