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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. Een informatiebrief heeft u
deze week van ons ontvangen.
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.
Iedere groep heeft nu een eigen moestuintje en de kinderen hebben onder leiding van mevr. Vervoort alle
werkzaamheden verricht, zoals het zaaien, het poten van jonge plantjes. We hebben radijs, kropsla, bindsla
en nog veel meer. Zie de leuke foto’s op Facebook. Iedere groep is er heel druk mee en we hopen straks van
onze groente en fruit heerlijke maaltijden te kunnen maken op school. Mede dankzij de sponsoring van de
Welkoop hebben we mooie tuintjes kunnen maken en heeft iedere groep een mand met tuingereedschap
gekregen om alle tuinwerkzaamheden te kunnen verrichten.
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.
Avondvierdaagse en zwemvierdaagse.
De avondvierdaagse wordt dit schooljaar gehouden van 18 juni t/m 22 juni. Uw kind heeft een
inschrijfformulier ontvangen. Woensdag 23 mei was er iemand van de organisatie op school aanwezig om uw
kind in te schrijven. Op vrijdag 25 mei om 15.00 uur is er ook weer iemand van de Avondvierdaagse op het
schoolplein en kunt u uw zoon/dochter alsnog inschrijven. Mocht u op beide data niet kunnen, dan kunt u
ook nog bij Het Punt terecht om in te schrijven op zaterdag 26 mei van 13.00-15.00 uur en woensdag 30
mei van 19.00-21.00 uur. Het inschrijfgeld is €3,50 per deelnemer en moet bij de inschrijving betaald
worden. Er kan gekozen worden voor 2,5 km, 5 km en 10 km.
De zwemvierdaagse bij zwembad De Zandstuve wordt gehouden van maandag 4 juni t/m donderdag 7
juni. U kunt uw zoon/dochter hiervoor inschrijven op maandag 28 en dinsdag 29 mei vanaf 18.00 uur op het
zwembad. De afstanden zijn 250 of 500 meter en het inschrijfgeld is €5,- per persoon. Voor iedere
inschrijf(st)er ligt er een leuke attentie klaar en elke avond aansluitend aan het zwemmen is er een
spectaculaire activiteit.

GROEP 1/2.

We zijn deze week begonnen met een nieuw Project. Project: kunst - kunstschatten. De ouderbrief en
begrippenlijst kunt u vinden op de website onder het kopje groep 1 2- project.
Schoolreis
Donderdag 7 juni gaat uw kind op schooreis. Waar naar toe blijft nog een geheim. Dit wordt bekend gemaakt op
donderdag 31 mei. Dan krijgt uw kind ook een brief mee met alle informatie over het schoolreisje.

Schakelmuseum
Tijdens de drie weken dat wij bezig zijn met project Kunst gaan de kinderen zelf veel kunstschatten maken. Deze
kunstschatten gaan wij in de laatste week van het project Kunst op vrijdag 8 juni tentoonstellen. Wij openen dan
speciaal voor u ons Schakelmuseum. U bent dan van harte welkom om de kunstschatten te bewonderen vanaf
11.30 uur. Iedereen is welkom.
Bibliotheekbezoek
Dinsdag 29 mei brengen we 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.
Vaderdag
Zondag 17 juni is het Vaderdag. Omdat de kinderen weer druk aan het werk gaan voor een cadeau,
mogen de vaders vanaf 28 mei niet meer in de klas.
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: Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt.
Letter van de week: We leren de kinderen de letter o van orkest. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis
zoeken waar de letter o inzit en dit mee laten nemen naar school.
Taal: Groep 1 gaat tijdens het project Kunst voorwerpen koppelen aan een plaatje. Ze gaan plaatjes op de goede
volgorde leggen. Ze leren dat een zin uit woorden bestaat. Daarnaast gaan ze mkm woorden (roos, vis, enz )
nazeggen. Ze leren wat een klok is.
Ze gaan woorden in stukken hakken en plakken.
Rekenen: Groep 1 krijgt tijdens het project het cijfer 9 aangeboden. Ze leren de getalsymbolen tot 10 door er
hoeveelheden aan te koppelen. Ze gaan leren wat buurgetallen zijn en ze leren wat rangtelwoorden zijn, dus
eerste, tweede, derde enz.
Groep 2 leert tijdens het project cijfer 19. Ze gaan materiaal sorteren op verschillende kenmerken, zoals driehoek
en rood. Ze gaan ordenen, vergelijken en schatten tot 20.
Met groep 1 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt verder met meten en wegen. Welke lijst past om mijn
kunstwerk en welke zakken zijn zwaar of licht. Ze gaan spiegelen met spiegels. Ze leren verkort tellen tot 10. Ze
gaan tellen met telbare hoeveelheden of te wel hoeveel appels zie je op het schilderij. Ze gaan werken met de
begrippen meer-minder-evenveel.
Donderdagmiddag groep 2
Ze zijn de middag begonnen met de beginklank van een woord te veranderen, in plaats van p-en maken zij er den van. Daarna gingen ze aan het werk met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Dit is op rekengebied. Ze
gingen ook verder met het schrijven. De middag sloten we af met rekenen uit Pluspunt. Ze gingen een compositie
maken van kunstwerken bij elkaar. Ze moesten het zo maken dat het als een puzzel in elkaar paste. Als afsluiting
werkten ze in hun werkboek.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
29-05-2018 We gaan ’s middags naar de bibliotheek.
30-05-2018 Staking leerkrachten Overijssel-Gelderland. De kinderen zijn vrij.
05-06-2018 Leesfeest. Welke papa/mama of opa/oma komt een groepje kinderen voorlezen.
07-06-2018 Schoolreisje.
08-06-2018 Het Schakelmuseum is voor iedereen geopend vanaf 11.30 uur.
17-06-2018 Vaderdag

WELKOM.

GROEP 3/4.
•
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Volgende week beginnen we met de Cito toetsen, zowel voor groep 3 als 4.
Met groep 3 ronden we volgende week met Veilig Leren Lezen kern 10 af.
Op maandagmiddag en donderdagmiddag hebben we gym op het schoolplein, op vrijdag lopen we naar het
zwembad. Wilt u er op deze dagen voor zorgen dat uw kind geen slippers aan heeft. Graag schoenen aan
waarop kinderen goed kunnen rennen en die makkelijk aan- en uitgaan.
Om goed te leren lezen en het leesniveau op peil te houden is het van belang dat kinderen op school en
thuis iedere dag lezen.
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Herhaalde oproep. Wie heeft er nog een verkeershesje thuis? We missen er nog een paar.
Op donderdag is het fruitdag. Sommige kinderen hebben koekjes mee. DIT IS NIET DE BEDOELING.
Als we op vrijdag gaan zwemmen, kan het zijn dat we niet precies om 11.45 uur terug zijn op school.
Vrijdag 1 juni doet groep 5 van 11.00 uur tot 11.30 uur mee aan de Triatlon Experience in zwembad De
Zandstuve.

GROEP 6.
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Vrijdag 1 juni doet groep 6 van 11.00 uur tot 11.30 uur mee aan de Triatlon Experience in zwembad De
Zandstuve.
Vrijdag 8 juni heeft groep 6 een toets van Engels over de woordjes en zinnen. Ze hebben vandaag het
leerwerk meegekregen.
Volgende week beginnen we met de Cito E6 toetsen. Op tijd naar bed, zodat iedereen de volgende
ochtend goed uitgeslapen is en er volop tegenaan kan. Heel veel succes!

GROEP 7/8.
Groep 7/8 gaat maandagochtend na de pauze naar het zwembad. Fiets en zwemspullen niet vergeten.
Iedere maandag de zwemspullen meenemen ook als het slecht weer is.
Vrijdag 1 juni van 10.30 uur tot 11.00 uur doen we mee aan de Triatlon Experience op zwembad De Zandstuve.

