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 16 februari 2018.

Jaargang 12, nummer 17

LAATSTE NIEUWS.
•
•

•
•

•
•

•

•

Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: pomelo, bloedsinaasappel en een appel. De leerlingen
ontvangen het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Parro app.
Al heel veel ouders maken gebruik van de Parro app. Een handige manier om met school te communiceren.
Heeft u de Parro app nog niet geinstalleerd, doe dit dan heel snel. De groepen 3/4 en 5 hebben nog
geen Parro app. Op het moment dat zij gebruik gaan maken van deze app, dan wordt u hiervoor
uitgenodigd.
Vakantie.
We hebben Voorjaarsvakantie van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart.
10 minuten gesprekken.
Op dinsdag 6 maart willen de leerkrachten met u de toetsresultaten en het rapport van uw zoon/dochter
bespreken. U ontvangt van ons volgende week een briefje met daarop het tijdstip waarop u op school
verwacht wordt. De rapporten gaan op woensdag 7 maart mee naar huis, maar vanaf vrijdag 2 maart kunt u
thuis al digitaal (Parnassys, ouderportaal) het rapport van uw kind bekijken. De toetsresultaten van uw kind
kunt u altijd in het ouderportaal bekijken.
Studiedag.
De leerkrachten hebben op woensdag 14 maart een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Houtdorp.
Het bestuur van Houtdorp Vroomshoop is alweer druk bezig met voorbereiding voor Houtdorp 2018, dat
gehouden zal worden van maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli. Om alle kinderen deel te kunnen laten nemen
aan het Houtdorp, ook de kinderen die het thuis niet breed hebben is het bestuur een actie gestart. Zij
vragen alle leerlingen van alle scholen in Vroomshoop een lege statiegeld fles mee te nemen naar school.
Vrijdagmiddag 23 februari komt het bestuur van houtdorp Vroomshoop alle lege flessen ophalen.
Ouderraad en Medezeggenschapsraad.
De ouderraad vergadert dinsdag 20 februari om 19.00 uur op school. De eerstvolgende vergadering van de
medezeggenschapsraad is dinsdag 20 maart. Denkt u nog aan de verkiezingen van de
medezeggenschapsraad. De komende week worden er ook verkiezingen gestart voor de ouderraad.
Dringende oproep.
We zijn op zoek naar ouders die op de reservelijst willen voor het overblijven. Binnen de
overblijfgroep is er momenteel ziekte. Er staat niemand op de reservelijst. Iedere dag komen we nu een
overblijfkracht tekort. Meld u aan !!

GROEP 1/2.
Dit was de laatste week dat we werkten met het project Kleding. De ouderbrief met de begrippenlijst is ook op
onze website te vinden onder het kopje van groep 1 2. Volgende week is er geen project, maar werken de
kinderen met allerlei verschillende ontwikkelingsmaterialen. Na de voorjaarsvakantie werken wij drie weken met
het project Ziek en Gezond.
Wij willen graag alle ouders bedanken die met ons mee hebben gelopen met de carnavalsoptocht.
Spelletjesmiddag
Dinsdagmiddag 20 februari vanaf 12.45 uur hebben wij een spelletjesmiddag. Wij zoeken nog ouders die samen
met de kinderen een gezelschapsspelletje willen spelen. U kunt zich opgeven bij juf Dianne.
Regel van de week: Ik hou mijn mond als er niets aardig uit komt

Letter van de week:
Deze week herhaalden de kinderen de letter r van rits en j van jas.
Taal:
Groep 1 heeft tijdens het project Kleding geluisterd naar verhalen en daarbij vragen beantwoord over het verhaal
(kritisch luisteren). Ze hebben geluisterd naar woorden zoals, boem-bam. Zij moesten aangeven of zij een verschil
hoorden in de woorden. Ze hebben geleerd wat het eerste woord en het laatste woord is. We hebben het gehad
over Oorzaak en Gevolg en we hebben spelletjes met rijmwoordjes gedaan.
Groep 2 heeft tijdens het project Kleding geluisterd naar verhalen en daarbij vragen beantwoord over het verhaal
(kritisch luisteren). We hebben het gehad over letters. Wat maak je met letters: woorden. Wat maak je met
woorden: zinnen. Ze hebben geluisterd naar woorden zoals, boem-bam. Zij moesten aangeven of zij een verschil
hoorden in de woorden. We hebben het gehad over de eerste letter van het woord.
Rekenen:
Groep 1 heeft de cijfers 7 en 8 herhaald. Ze hebben groepjes gemaakt op verschillende kenmerken zoals, langkort. We hebben het gehad over de plaatsbepalende begrippen: voor, achter op, onder enz. Ze hebben
kennisgemaakt met geld.
Groep 2 heeft de cijfers t/m 18 herhaald. Ze hebben groepjes voorwerpen gesorteerd op functie, kleur, grootte
enz. Ze hebben kennisgemaakt met geld in woorden zoals euro, munt, duur, goedkoop.
Met groep 1 & 2 zijn we met de rekenmethode Pluspunt verder gegaan met het thema Winkel. Ze gingen
hoeveelheden tellen. Ze gingen werken met getal en dan een erbij of een eraf. Ze gingen een route lopen aan de
hand van pijlen. Ze gingen kijken welk verpakkingsmateriaal het beste past om welk cadeau en ze hebben geleerd
hoe ze limonade kunnen maken.
Donderdagmiddag groep 2
We zijn begonnen in de kring met het herhalen van de letters die we hebben gehad. Daarna gingen we verder met
het hakken en plakken van woorden. Daarna hebben we gewerkt met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. We
gingen ook nog schrijven. We hebben de middag afgesloten met een rekenactiviteit van Pluspunt, we gingen tellen
en splitsen.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
20 febr.
12.45 uur
Spelletjesmiddag
26 febr.
Voorjaarsvakantie
t/m 2 mrt.
6 maart
10 minuten gesprekken
7 maart
Het rapport gaat mee naar huis
23 maart
11.00 uur
Palmpasenoptocht

GROEP 3/4.
Groep 3.
Volgende week sluiten we met Veilig Leren Lezen Kern 7 af en na de voorjaarsvakantie starten we met Kern 8.
Wilt u iedere dag met uw kind een kwartiertje lezen, ook in de vakantie.
Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw blok van rekenen met Blok 7. In Blok 7 wordt behandeld: geld,
splitsen tot 10 en 20., erbij, eraf, verhaaltjessommen, de dagen van de week en de thermometer.
Groep 4.
Rekenen. De tafels van 10, 6, 5, 4, 3 en 2 hebben de kinderen gehad. De kinderen moeten de tafels door elkaar
vlot kunnen opzeggen. Dit vraagt veel oefenen, zowel op school als thuis.
Met klokkijken zijn we ook druk bezig. Wilt u thuis ook klokkijken met uw kind. Niet alleen de hele en de halve
uren, maar ook kwart voor en kwart over. We leren zelfs al 10 minuten voor 5 en 10 minuten over 5.

GROEP 5.
•
•
•
•

Spelling. De komende week kunnen alle woorden van week 22 in BLOON geoefend worden.
Alle kinderen krijgen iedere week huiswerk mee. Op het huiswerkpakketje staat een datum waarop het weer
ingeleverd moet worden. Niet iedereen heeft het huiswerkpakketje ingeleverd. Wilt u er op letten dat uw
kind het huiswerk bij juf Hannie inlevert.
Nog niet alle kinderen kunnen de tafels vlot. Heel veel oefenen is heel erg belangrijk. Wilt u thuis ook met
uw kind oefenen.
Onze Dikke Duimenkaart is vol. Als beloning houden we vrijdagmiddag 23 februari een gezellige middag.

GROEP 6.
Donderdag 8 maart heeft groep 6 een Topo toets van Hoofdstuk 4. Ze krijgen donderdag 22 februari de blaadjes
mee naar huis om te leren!
Vergeet niet om iedere dag thuis even in BLOON de woordjes van spelling te oefenen. Er zitten lastige woordjes
tussen.
GROEP 7/8.
Door ziekte ging de workshop Streetdance op 2 februari niet door. De leerkracht is gelukkig hersteld en maandag
19 februari wordt deze workshop alsnog voor groep 7/8 in het speellokaal gehouden.

