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Schoolfruit.
Het EU project gratis schoolfruit is afgelopen. Er was een mogelijkheid om tegen betaling het project voort te
zetten tot aan de zomervakantie. Helaas hebben zich maar 10 leerlingen opgegeven voor het schoolfruit. Dit
is te weinig voor voortzetting van het project.
Godsdienst.
Juf Christien heeft vrijdag 25 mei een studiedag. De godsdienstles komt dan te vervallen.
Pinksteren.
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei is de school gesloten.
Staking.
Woensdag 30 mei staken de leerkrachten van het basisonderwijs in Overijssel. Alle leerkrachten van onze
school doen aan de staking mee. De deuren van de school zijn op deze dag dicht.
Schoolreizen.
Op donderdag 7 juni gaan de leerlingen van groep 1/2 en van groep 3 t/m 6 op schoolreisje. D.m.v. een
aparte brief wordt u nog verder geinformeerd over de schoolreizen.
De meeste ouders betalen het schoolreisje en/of het schoolkamp via automatische incasso. Doet u niet mee
aan de automatische incasso dan dient het schoolreisje/schoolkamp voor donderdag 7 juni betaald te zijn.
Het schoolreisje kost €25,- per leerling en het schoolkamp €68,-. U kunt dit bedrag contant op school
betalen of overmaken op bankrekeningnummer NL84RABO0366604708 t.n.v. Stichting Vrienden van De
Schakel.
Moestuintjes.
De moestuintjes zijn klaar. Iedere groep heeft z’n eigen moestuin. Volgende week wordt er onder leiding van
mevr. Vervoort gezaaid.
Bezoek ouderen.
Vrijdagochtend 18 mei hebben we bezoek gehad van onze oudere bewoners die naar de dagopvang van
Zorgaccent gaan. Het was een gezellige ochtend. De ouderen hebben zich verwonderd over het huidige
moderne digitale onderwijs en met de kinderen hebben ze herinneringen opgehaald over hun eigen
schooljaren. Zie onze Facebookpagina. Voorafgaande aan deze ochtend hebben we in alle groepen aandacht
geschonken aan de manier van onderwijs geven zoals dat er in de vorige eeuw uitzag. De ochtend was zeer
geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.
Schoolzwemmen.
Vanaf vrijdag 25 mei gaan we weer naar zwembad De Zandstuve. De leerlingen van groep 3 t/m 6 op
vrijdagochtend en de leerlingen van groep 7/8 op maandagochtend. Uw kind heeft een brief mee naar huis
gekregen met daarin alle informatie over het schoolzwemmen. Het invulstrookje onderaan de brief dient
uiterlijk woensdag 23 mei ingeleverd te zijn. We willen op papier hebben welke kinderen wel of geen
zwemdiploma hebben. Heeft u het invulstrookje niet ingeleverd, dan mag wij uw zoon/dochter het water niet
in.

GROEP 1/2.

Project.
Dit was de laatste week van project Wonen. De ouderbrief met de begrippenlijst is ook op onze website te vinden
onder het kopje van groep 1 2. Na project Wonen gaan we drie weken werken met project Kunst.
Bibliotheekbezoek.
Vrijdag 25 mei brengen wij weer een bezoek aan de bibliotheek. Denkt u eraan dat u uw kind om 11.45 uur bij de
bibliotheek ophaalt. Ook brengen wij op dinsdag 29 mei een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen worden dan

voorgelezen in de bibliotheek. U moet uw kind dan om 15.00 uur ophalen bij de bibliotheek. We zoeken nog
ouders die met ons mee willen lopen. Graag opgeven bij juf Dianne of juf Elles.
Leesfeest.
Dinsdagmiddag 5 juni hebben wij weer leesfeest. Wie van de ouders kan die middag komen voorlezen? Graag
opgeven bij juf Dianne of juf Elles.
Regel van de week: Zeg geen nee: maar speel jij met ons mee.
Letter van de week: Deze week hebben we de letter d van dak geleerd.
Taal.
De kinderen van groep 1 hebben de eigen naam geschreven.
Groep 2 ging tijdens het project twee, drie woorden samenvoegen tot een woord en ze gaan verhalen navertellen
aan de hand van pictogrammen.
Schrijven.
Zit en penhouding is erg belangrijk voor het leren schrijven. Hier ziet u hoe wij het de kinderen aanleren.

penhouding

zithouding

Rekenen
Groep 1 heeft tijdens het project het cijfer 3 herhaald. We hebben aandacht besteed aan het tellen tot 10, maar
ook het verder tellen vanaf een bepaald getal. We hebben de symbolen van de getallen aangeboden. Ze hebben
ruimtelijke situaties nagebouwd.
Groep 2 heeft tijdens het project alle cijfers t/m 13 herhaald. Ze gingen verder tellen vanaf een bepaald getal. We
herhaalden de getal symbolen. Ze hebben een huis gebouwd. Ze hebben geleerd een relatie te leggen tussen
ruimtelijk en het platte vlak.
Donderdagmiddag groep 2.
We zijn die middag begonnen met buiten spelen. Daarna zijn we in de kring begonnen met welke letter begint een
woord. We besteedden aandacht aan de letter h van huis en d van dak. Na de kring zijn we verder gegaan met
ons rekencircuit. Hoeveel ogen gooide ik samen met twee dobbelstenen. Op welke parkeerplaats mag ik dan
parkeren. Kraak de code. We moesten raden welke code er lag. Dit is aangepast aan het niveau van het kind. We
herhaalden de cijfers 1-10. We besteedden aandacht aan de cijfers 12, 13. We gingen elkaar nabouwen. Hierbij
leerden ze oriënteren in de ruimte en tellen hoeveel blokjes ze nodig hadden voor een bouwwerk.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
21-05-2018 2de Pinksterdag vrij
25-05-2018 Bibliotheekbezoek, alle kinderen kunnen om 11.45 uur bij de bibliotheek
opgehaald worden.
29-05-2018 Welke papa/mama of opa/oma komt een groepje kinderen voorlezen.
30-05-2018 Staking leerkrachten Overijssel-Gelderland. De kinderen zijn vrij.
07-06-2018 Schoolreisje.

17-06-2018 Vaderdag

GROEP 3/4.
•

Vrijdag 25 mei gaan we naar het zwembad. Iedere vrijdag zwemspullen meenemen. Bij 16 graden of
warmer gaan we naar het zwembad.
Rekenen. Beide groepen beginnen met Blok 10. Groep 4 leert de tafel van 7. De tafels van 2, 3, 4, 5, 6, en
8 moet uw kind kennen.
Op donderdag is het fruitdag. Wilt u er op letten dat uw kind dan fruit meeneemt.
Vanaf 29 mei gaan we de Citotoetsen afnemen. We beginnen met Leestechniek.
Ouders en opa die mee zijn geweest naar de firma Aufderhaar hartelijk dank dat jullie zijn mee geweest. Het
was een hele leerzame ochtend. Firma Aufderhaar heel erg bedankt voor de gastvrijheid.
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Uit de rekentoets is gebleken dat te veel kinderen de tafels nog niet kennen. De kinderen moeten 25
tafelsommen door elkaar in 2 minuten kunnen maken (tafels 1 t/m 10). Over twee weken wordt er weer
een Tempotoets afgenomen om te kijken wie de tafels nu wel beheerst.
Verkeershesjes. Op dinsdag gaan de meeste kinderen na de gymles naar huis. Ze hebben dan een
verkeershesje mee. Deze moet de volgende dag weer terug naar school. Sommige kinderen hebben nog
een verkeershesje thuis liggen.
Het is van groot belang dat de kinderen thuis ook een boekje lezen. Zo kun je het leestempo op peil
houden.
De kinderen hebben een huiswerkpakket meegekregen. Inleveren uiterlijk donderdag 24 mei.
Een paar weken geleden hebben we kikkerdril gekregen. De kinderen hebben mooi het proces van
kikkerdril naar kikker kunnen volgen. Ze waren erg enthousiast. In de vakantie zijn ze even uit logeren
geweest bij de fam. Schutte. Vrijdag zijn de kikkertjes naar een vijver gegaan.

GROEP 6.
•

We zijn in groep 6 begonnen met Engels van groep 7, omdat we het boek van groep 6 al uit hebben. We
hebben hard gewerkt. De kinderen krijgen vanaf nu ook Engels mee naar huis om te leren.

GROEP 7/8.
Dinsdag 22 mei is er ’s ochtends geen gym. De leerlingen worden om 8.30 uur gewoon op school verwacht.
De leerlingen van groep 7 hebben de uitslag van de Entreetoets meegekregen naar huis. De resultaten van deze
toets worden tijdens de eerstvolgende 10 minuten gesprekken met u besproken.
De uitslagen van de Eindtoets van groep 8 waren deze week ook binnen. We zijn erg tevreden over het behaalde
resultaat. Het groepsgemiddelde was 79,8. Dit is nog boven het gemiddelde dat de onderwijsinspectie van onze
school verwacht. Alle leerlingen van groep 8 van harte gefeliciteerd

