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 13 april 2018.

Jaargang 12, nummer 22

LAATSTE NIEUWS.
•
•

•
•
•

Schoolfruit.
De komende week is de laatste week dat de kinderen Schoolfruit ontvangen. Het schoolfruit bestaat uit:
verse augurk, peer en sinaasappel.
Koningsspelen.
Op vrijdagochtend 20 april doen we met alle groepen mee aan de Koningsspelen. We starten de ochtend met
een ontbijt op school, vervolgens doen we mee aan de landelijke opening van de Koningsspelen, die gepaard
gaat met een dansje. Daarna volgen er voor alle groepen allerlei sportieve activiteiten op het schoolplein.
Meivakantie.
We hebben dit jaar een lange Meivakantie. De eerste vakantiedag is Koningsdag, vrijdag 27 april en dan
hoeven we pas weer op maandag 14 mei naar school.
Schoolkrant.
In de laatste schoolkrant stond een enquete, wilt u dit formulier nog invullen en inleveren bij de leerkracht.
Schooltuin.
Met en voor de kinderen willen we moestuintjes maken. Hiervoor is het nodig om een aantal struiken te
verwijderen. Welke ouders willen ons hiermee helpen, nog voor de meivakantie. Ook zoeken we enkele
ouders die ons gedurende het gehele jaar, samen met de kinderen, willen helpen bij het onderhoud van de
moestuin. Wanneer zich meerdere ouders aanmelden, kunnen we de taken verdelen en bent u maar 1 of 2x
per maand aan de beurt. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mevr. Fiora Vervoort.

GROEP 1/2.
Dit was de laatste week dat wij werkten met project Lente. Na project Lente beginnen we met project Bouwen. U
kunt de ouderbrief weer op de website vinden.
Moederdag
Zondag 14 mei is het moederdag. Denken de moeders eraan dat het nog steeds verboden is om de klas in te
komen. U moet afscheid nemen op de gang.
Regel van de week: STOP, LOOP, PRAAT.
Letter van de week: We hebben herhaald de letter l van lam en n van nest.
Taal: Wat heeft groep 1 tijdens het project Lente geleerd: hoe een verhaal opgebouwd is, een woord in een reeks
woorden klappen, bijv. je klapt in je handen als je SCHAAP hoort. Ze gingen zinnen nazeggen en ze gingen bezig
met het verschil tussen jong en oud. Ze gingen klankgroepen klappen.
Groep 2 ging tijdens het project bezig met oorzaak-gevolg. Ze gingen verder met het horen van het eerste,
laatste woord in een zin. Ze gingen woorden herkennen in een reeks woorden. Ze gingen bezig met het verschil
tussen jong-oud, vlug-langzaam, toen-nu, eerste-laatste en ze gingen mkm woorden nazeggen (boom, roos, vis
enz.).
Rekenen: Groep 1 heeft herhaald de cijfers 8 &9. Ze gingen voorwerpen vergelijken op aantal. Ze gingen werken
met de begrippen evenveel-net zoveel-veel-weinig-meer-minder. Ze gingen verder met de rangtelwoorden tot de
10 en ze leerden wat het eerste en laatste is.
Groep 2 heeft herhaald de cijfers 18&19. Verder gingen ze splitsen. Ze gingen experimenteren met spiegels,
mozaïek en schaduw. Ze maakten kennis met de seizoenen en de maanden van het jaar.
Met groep 1 & 2 gingen we met de rekenmethode Pluspunt verder met het thema Boerderij. Ze gingen
hoeveelheden tellen. Ze gingen werken met getal en dan een erbij of een eraf.

Donderdagmiddag groep 2
De kinderen begonnen de middag met het herhalen van rijmwoorden en het hakken en plakken. Daarna gingen ze
aan het werk in een rekencircuit. Ze hebben met getallen gewerkt. Hoeveelheden geteld en gekeken wie er de
meeste had. Daarna hadden ze gewerkt in hun werkboek van Pluspunt en hebben ze de middag afgesloten met
het schrijven van een cijfer.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
09-04-2018 Verboden voor moeders om in de klas te komen
17-04-2018 Spelletjes middag, we zullen de Moederdag cadeautjes verstoppen.
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei hebben de kinderen meivakantie
13–05-2018 Moederdag
21-05-2018 2de pinksterdag vrij

GROEP 3/4.
Voor 1 team van de korfbal is nog geen coach. Wie wil het team van Djayle, Deon, Madelynn en Kylian coachen?
Dinsdag 24 april vinden de korfbalwedstrijden plaats. Om 17.45 uur verzamelen bij de korfbal bij de coach. Zie
voor verdere informatie de Parro app.
Na de meivakantie gaan we niet meer met de bus naar Het Punt, maar gymmen we op het schoolplein.
Groep 4.
•
Met rekenen starten we met een nieuw blok, Blok 9. In dit blok komen sommen aan de orde als: 24+76= en
39=56=. Ook minsommen zoals: 78-34= en 100-78=. In het vorige blok leerden we om de som uit een
verhaaltje te halen, hier gaan we mee verder. Ook komen delingen aan bod en gaan we verder met de
tafels. Wilt u de tafels thuis ook met uw kind oefenen.
•
In het kader van Woordenschat hebben de kinderen woorden meegekregen over het onderwerp Vakantie.
Zie ook Parro app. Wilt u deze woorden thuis met uw kind bespreken en leren.
Groep 3.
•
Groep 3 begint met rekenen ook met Blok 9. In Blok 9 komt aan bod: dubbelen (4=4, 6=6, enz),
klokkijken, huppen van 2 en sprongen van 5 en 10, omgaan met geld.
•
23 april beginnen we met Veilig Leren Lezen met Kern 10. In Kern 10 leren we woorden met euw, ieuw en
uw en ook woorden als herfst, kortst. Lange woorden met 2 lettergrepen komen ook aan bod.
GROEP 5.
•
•
•
•
•

Tafels oefenen. Het is nog steeds heel belangrijk dat de kinderen de tafels oefenen.
We hebben een coach voor de korfbal. Mevr. Nijhuis gaat ons helpen.
Fietsen naar de gym. Het gebeurt regelmatig dat tijdens het fietsen de ketting eraf gaat. Zou u de fiets
van uw kind goed na willen kijken? Denk ook aan: goede remmen, goede banden, goede verlichting.
Bedankt voor alle eierdozen. Op dit moment zijn er voldoende.
Op dinsdag 17 april is de gym nogmaals verplaatst naar de ochtend, meteen om 8.30 uur. De kinderen die
van huis direct naar de sporthal mogen fietsen, graag even een berichtje (parro app/briefje). De kinderen
die met de leerkracht meefietsen naar de sporthal moeten uiterlijk 8.15 uur op school zijn.

GROEP 6.
•

•

Op dinsdag 17 april is de gym voor groep 5 en 6 nogmaals verplaatst naar de ochtend, meteen om 8.30
uur. De kinderen die van huis direct naar de sporthal mogen fietsen, graag even een berichtje (parro
app/briefje). De kinderen die met de leerkracht meefietsen naar de sporthal moeten uiterlijk 8.15 uur op
school zijn.
Donderdag 19 april krijgen de leerlingen voor Aardrijkskunde (Blauwe Planeet) blaadjes mee naar huis die
ze moeten leren. Donderdag 26 april hebben ze van hoofdstuk 5 een toets.

•
GROEP 7/8.
Groep 7. Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen en ook voor het praktisch verkeersexamen.
Goed gedaan, van harte gefeliciteerd.
Volgende week maken de kinderen de Cito Entreetoets. Veel succes allemaal.
Groep 8. Op dinsdag 17 en woensdag 18 april maken de leerlingen de IEP Eindtoets. We wensen de kinderen heel
veel succes.
I.v.m. de toets ruilen we dinsdag 17 april het gymuur met groep 5/6. Groep 7/8 gaat dus aan het eind van de
middag gymmen.

