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•

Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: meloen, appel en peer. De leerlingen ontvangen het schoolfruit
op dinsdag, woensdag en donderdag.
Open dag.
Onze Open Dag was net als vorig jaar een groot succes. We hebben veel ouders, opa’s, oma’s en
toekomstige leerlingen met hun ouders mogen begroeten. Zowel ’s ochtends als ’s avonds. Het heeft ons een
mooi aantal nieuwe inschrijvingen opgeleverd. Kent u in uw omgeving gezinnen met jonge kinderen die onze
Open Dag gemist hebben? Geen probleem. Er kan altijd contact met ons opgenomen worden, we geven
graag een rondleiding door onze school.
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. Natuurlijk komt iedereen verkleed en er mogen ook weer versierde karren en fietsen aan de
optocht meedoen. ’s Middags zetten we het feest met de leerlingen van groep 4 t/m 8 voort en verwachten
we ook een bezoekje van de Prins van De Smoezen met zijn gevolg.
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.

GROEP 1/2.

Dit was de laatste week dat we werkten met het project Eten en drinken. De ouderbrief met de begrippenlijst is
ook op onze website te vinden onder het kopje van groep 1 2. Volgende week gaan we beginnen met het project
Kleding. Deze duurt van 29 januari tot 16 februari.
Leesfeest:
Dinsdag 30 januari hebben wij op de middag Leesfeest. Wij zoeken nog ouders, opa’s, oma’s, die een groepje
kinderen een verhaal kunnen voorlezen. U kunt u opgeven bij juf Dianne.
Regel van de week: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op.
Letter van de week:
Deze week herhaalden we de letters a van appel en m van mandarijn. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in
huis zoeken waar de letter a of m inzit en dit mee laten nemen naar school.
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. Op de lettertafel ligt alles wat de kinderen wat de
kinderen hebben meegenomen. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse in het lezen.
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 de cijfers 6 en 7. 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 en 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt verder met het thema Eten. Ze gaan meten en wegen,
tellen en werken met getalsymbolen. Ze gaan het hebben over 1 of 2 eraf of erbij.
Donderdagmiddag groep 2
Deze middag zijn we begonnen met de cito toetsen
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
30 jan.
12.45 uur
Leesfeest
09 febr.
Carnaval

GROEP 3/4.
Groep 3. We gaan met Veilig Leren Lezen beginnen met Kern 7. U heeft de informatie van Kern 7 gekregen.
Kern 6 ronden we met een aantal toetsen af.
Met rekenen beginnen we met het klokkijken en dan alleen de hele uren. Wilt u dit thuis ook met uw kind
oefenen?
Groep 4. Spellingsregel: Hoor je na de s een g, dan schrijf je een ch en nooit een g.
Met rekenen gaan we klokkijken en wel: kwart voor, kwart over, een half uur later. Wilt u dit thuis ook met
uw kind oefenen, net als de tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10.
Beide groepen gaan een aantal Citotoetsen maken: rekenen, spelling en woordenschat. We beginnen hier dinsdag
30 januari mee.
Donderdag 1 februari gaan we eerst gymmen en daarna blijven we in Het Punt. We gaan dan naar de voorstelling:
Dobbe en de draak.
GROEP 5.
•
•
•
•

Op donderdag 7 februari gaan we naar de theatervoorstelling: Domovoj Maximus in Het Punt. De
voorstelling is van 9.30 uur tot 10.30 uur. We gaan er op de fiets naar toe, samen met groep 6.
Voor de creatieve lessen is juf Hannie op zoek naar: oude tijdschriften, eierdozen en wc-en keukenrollen.
Er zijn nog steeds kinderen die alle tafels nog niet vlot kennen. Oefen thuis ook met uw kind.
Voor de woordenschat en het leestempo is het belangrijk dat kinderen ook thuis regelmatig (een aantal
keren per week) lezen.

GROEP 6.
Op donderdag 7 februari gaan we naar de theatervoorstelling: Domovoj Maximus in Het Punt. De voorstelling is
van 9.30 uur tot 10.30 uur. We gaan er op de fiets naar toe, samen met groep 5.
GROEP 7/8.
Vrijdag 2 februari hebben we een workshop Streetdance in het speellokaal.
Maandag 5 februari doet groep 7 mee aan het VOMOL project bij loonbedrijf Wardenier aan de Tonnendijk. We
moeten daar om 12.30 uur aanwzig zijn. We vragen daarom of alle kinderen van groep 7 deze dag kunnen
overblijven. Het duurt tot 14.30 uur. Als we terug zijn kunnen alle kinderen van groep 7 naar huis. Het overblijven
is deze dag voor groep 7 kostenloos.

