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Schoolreizen.
Op donderdag 7 juni gaan de leerlingen van groep 1/2 en van groep 3 t/m 6 op schoolreisje. Alle leerlingen
hebben inmiddels een informatiebrief meegekregen naar huis. Groep 1/2 gaat naar het Giga Konijnenhol en
de groepen 3 t/m 6 naar het Dolfinarium in Harderwijk.
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.
Alles wat we gezaaid en gepoot hebben in onze moestuintjes groeit als kool. Iedere dag worden de tuintjes
goed verzorgd door de leerlingen. De kinderen hebben er erg veel plezier in.
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. Altijd zwemkleding meenemen, ook als
het regent of koud is.
Avondvierdaagse, zwemvierdaagse en Triatlon.
De avondvierdaagse wordt dit schooljaar gehouden van 18 juni t/m 22 juni. De zwemvierdaagse bij
zwembad De Zandstuve wordt gehouden van maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni.
Vanochtend hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan de Triatlon Experience. Dit was vast een
voorproefje voor de Triatlon Vroomshoop die op 8 september wodt gehouden. Alle kinderen hebben een
informatiefolder meegekregen waarin beschreven staat hoe ze zich met een team kunnen inschrijven voor de
triatlon. Dit kan online op: www.triatlonvroomshoop.nl/inschrijven De start is bij Aquapark De Zandstuve om
17.15 uur. De kinderen moeten 100 meter zwemmen, 4,8 km. fietsen en 1 km. Hardlopen. Via IDeal moet
het inscrijfgeld overgemaakt worden, €13,- voor het team. Het bedrag wordt teruggestort na deelname.
Doekoe.
De Doekoe scholenactie van de Supercoop heeft voor onze school €285,40 opgeleverd. Dit is een heel mooi
bedrag. Juf Hannie en juf hetty hebben voor dit geld mooi buitenspelmateriaal gekocht voor alle groepen. We
verwachten dat de bestelling binnenkort geleverd wordt.
AVG.
U heeft er vast al veel over gehoord en gelezen, de nieuwe privacywet AVG die op 25 mei is ingegaan.
Inmiddels is het 25 mei geweest en is de nieuwe privacywet van kracht gegaan. Binnen Stichting ROOS
hebben wij natuurlijk niet stil gezeten. Onze vragen waren vrij helder: Wat moeten (en kunnen) wij als
onderwijsorganisatie doen om aan deze nieuwe, strenge privacywet te voldoen? En misschien nog wel
belangrijker: Hoe gaan wij dat aanpakken? Vanaf woensdag 30 mei staat de privacyverklaring op onze
website, hierin wordt ons beleid verder toegelicht.

GROEP 1/2.

We werken drie weken aan project Kunst. De ouderbrochure en de begrippenlijst kunt u op de oudertafel vinden.
Deze staat ook op onze website onder het kopje van groep 1/2, project.
Schoolreis
Vrijdag 7 juni gaat uw kind op schooreis. We gaan naar het Giga Konijnenhol, samen in een grote bus. Vrijdag 1
juni heeft u een informatiebrief ontvangen.

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 project 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.
Regel van de week: Er is er maar één die praat zodat het luisteren beter gaat.
Letter van de week: Tijdens het project Kunst leren de kinderen deze week de letter v van verf. Wilt u samen
met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken waar de letter v inzit en dit mee laten nemen naar school. Uw kind zal erg
trots zijn dat het samen met u een voorwerp heeft gevonden. 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. Hierop ligt alles wat de kinderen mee hebben genomen. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en
krijgen interesse in het lezen.
Taal: Tijdens het project Kunst gaat groep 1 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 leert tijdens het project Kunst het cijfer 10. 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 deze week het cijfer 20. 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 het thema Kunst. Ze gaan 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
je stilleven. 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 kan op taal-, maar ook
op rekengebied zijn. Ze gingen verder met het schrijven van de cijfers. De middag sloten we af met Pluspunt. Ze
gingen een compositie maken van kunstwerken bij elkaar. Ze moesten het zo maken dat het als een puzzel in
elkaar past. Als afsluiting werkten ze in hun werkboek.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
05-06-2018 Leesfeest. Welke papa/mama of opa/oma komt een groepje kinderen voorlezen.
07-06-2018 Schoolreisje naar Giga Konijnenhol.
08-06-2018 Het Schakelmuseum is voor iedereen geopend vanaf 11.30 uur.

WELKOM.

17-06-2018 Vaderdag
03-07-2018 10 minuten gesprekken.
04-07-2018 Het rapport gaat mee naar huis.

GROEP 3/4.
Groep 3.
We gaan volgende week de volgende Citotoetsen maken: Begrijpend Lezen en Leestempo.
Woensdag 6 juni maken we de rekentoets van Blok 10.

Groep 4.
Wij gaan ook net als groep 3 de komende week de Citotoetsen Begrijpend Lezen en Leestempo maken.
We maken ook de rekentoets van Blok 10.
Regelmatig komen er kinderen te laat op school. Vanaf 8.15 uur is er een inloop en om 8.30 uur beginnen de
lessen. We verwachten dat alle kinderen om 8.30 uur op school zijn.
GROEP 5.
•
•
•
•

De kinderen hebben een huiswerkpakket meegenomen naar huis. Dit moeten ze uiterlijk vrijdag 8 juni
inleveren.
Als uw kind niet mee doet met zwemmen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om een briefje mee te geven?
Wilt u de zwemtas van uw kind controleren? Het is lastig als je na het zwemmen tot de conclusie komt dat
je geen ondergoed en handdoek bij je hebt.
We hebben vandaag mee gedaan aan de Triatlon Experience. De kinderen hebben genoten van het
mountainbiken, hardlopen en zwemmen. Kortom er is een topprestatie geleverd.

GROEP 6.
•
•

Donderdag 7 juni gaan we op schoolreisje naar het Dolfinarium. Denk eraan we moeten om 8.20 uur op
school zijn.
Vrijdag 8 juni heeft groep 6 een toets van Engels, Hoofdstuk 1.

GROEP 7/8.
Maandag 18 juni van 19.00 uur uur tot 20.00 uur is er een voorlichtingsavond voor ouders over het schoolkamp
Het schoolkamp is van maandag 25 juni t/m woensdag 27 juni. Sommige leerlingen moeten ’s middags nnar de
kennismakingsmiddag van Het Noordik. Dit is geregeld. Donderdag 28 juni zijn de leerlingen vrij, vrijdag 29 juni
hebben ze wel gewoon school.

