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LAATSTE NIEUWS.
•
•

•
•
•
•

4 oktober Dierendag.
In elke groep vinden er die dag activiteiten rondom dierendag plaats en natuurlijk mag er een knuffeldier
mee naar school.
Staking 5 oktober.
Het team van De Schakel doet mee aan de aangekondigde landelijke stakingsactie. U heeft hierover een
brief ontvangen. Op donderdag 5 oktober is onze school gesloten en gaan de meeste leerkrachten
naar de stakingsmanifestatie in Den Haag.
Meester- en Juffendag.
Alle leerkrachten van onze school vieren op woensdag 18 oktober hun verjaardag met alle kinderen. Hoe het
programma er uit gaat zien, dat hoort u nog van ons.
Herfstvakantie.
Deze is van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober.
Fruitdag.
Op donderdag is het bij ons op school Fruitdag en nemen alle leerlingen fruit mee naar school als
tussendoortje.
Kinderboekenweek.
Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is “Gruwelijk eng”. Bruna wil samen met de
scholen het lezen stimuleren en daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek de scholenactie:
Sparen voor je schoolbieb. Hoe gaat de actie in z’n werk: Als u in de periode van 4 t/m 15 oktober een
kinderboek bij Bruna koopt, dan kunt u de kassabon op school inleveren. Alle verzamelde kassabonnen
leveren wij weer in bij Bruna en de school ontvangt dan een waardebon, waar boeken voor gekocht kan
worden.

GROEP 1/2.

Culturele activiteit.
Maandag 2 oktober is er van 13.00 uur tot 14.00 uur een culture activiteit voor de kinderen van groep 1 en 2 in
het speellokaal. Het Boomwackersconcert, gegeven door muziekschool Otten.
Dierendag.
4 oktober is het weer dierendag. Op deze dag mogen de kinderen een knuffeldier meenemen.
Bibliotheek.
Op vrijdag 20 oktober willen we met de kinderen een bezoekje brengen aan de bibliotheek. We zoeken nog 2
ouders die met ons mee wil lopen. U kunt uw kind dan om 11.45 uur bij de bibliotheek ophalen!
Project Mensen.
Van 25 september tot 13 oktober werken we met het project Mensen. Wilt u de kinderen een babyfoto meegeven.
Daar gaan we tijdens het project Mensen aandacht aan besteden. De ouderbrochure kunt u vinden op de
oudertafel, maar ook via de website www.obs-schakel.nl, groep 1 2.
Regel van de week: Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen.
Inloop:
De inloop is vanaf 8.15 uur – 8.30 uur. Zorg dat u voor 8.30 uur op school bent met uw kind(eren).
Wat is de bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind(eren) een werkje gaat doen of samen spelen of
werken. Uw kind(eren) vinden het geweldig om op school samen met u een werkje te maken. De bedoeling is dat
u uw kind(eren)begeleidt in het werkje.

Gymschoenen
We willen binnenkort weer beginnen met gymmen. Wilt u uw kind gymschoenen meegeven (gymmen
op blote voeten kan voetwratten of schimmelinfecties veroorzaken), liefst zonder veters en met witte
zolen. Groep 1 en2 gymmen in hemd en onderbroek.
Letter van de week:
De letter i van ik. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken wat begint met de letter i of waar de letter
i inzit en dit mee laten nemen naar school. Uw kind zal erg trots zijn dat het samen met u een voorwerp heeft
gevonden dat met de letter i begint of waar de letter i in het woord zit.
Wij zullen hier in de klas extra aandacht aan schenken. Op de gang staat de lettertafel, deze kunt u dan samen
met uw kind bekijken, hierop liggen alle voorwerpen en plaatjes die de kinderen mee hebben genomen. Zo leren
de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse in het lezen.
Taal:
Groep 1 gaat de komende weken bezig met hun luisterhouding. Daarnaast gaan ze bezig met oorzaak-gevolg wat doe je als……, maar ook middel-doel - wat heb je nodig om….. We gaan het ook met ze hebben over het
dagritme, zowel thuis als op school.
Groep 2 gaat de komende drie weken bezig met hun luisterhouding. Daarnaast gaan ze bezig met oorzaak-gevolg
- wat doe je als……, maar ook middel-doel - wat heb je nodig om….. Ze gaan rijmen en woorden in lettergrepen
verdelen. Ze gaan het ook hebben over woorden en zinnen bijv. hoeveel woorden heeft een zin, waar begint de
zin enz.
Rekenen:
Groep 1 gaat het cijfer 1 leren. Ze gaan herkennen en benoemen de kleuren: rood, blauw, geel, groen, oranje
paars. Ze gaan vormen herkennen en benoemen. Daarnaast gaan ze synchroon (aanwijzend) tellen tot 5. Ze gaan
ervaringen opdoen met hun eigen lichaam en lengte en daarbij gaan ze lichaamsdelen benoemen.
In groep 2 herhalen we de cijfers 1-10 en leren ze het cijfer 11. Ze gaan herkennen en benoemen van lichte en
donkere kleuren. Daarnaast gaan ze leren veel-weinig, breed-smal, licht-zwaar. Ze gaan de telrij tot 12 oefenen.
Ze gaan lichaamsdelen benoemen. Daarnaast gaan ze meten en wegen.
Met groep 1 en 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt bezig met het thema Familie. We gaan tijdens dit
thema een planning maken. Ze gaan kennismaken met het broertje van Billie Bob. Ze gaan tellen met hoeveel ze
thuis wonen. Daarnaast gaan ze passen en meten of alles wel in een koffer past. Ze gaan meten wie er het langst
is en wie het kortst. Ze leren verkort tellen tot 10. Daarnaast gaan ze leren 1 erbij of 1 eraf.
Donderdagmiddag groep 2:
Wat hebben we gedaan. We zijn de middag begonnen met buiten spelen. Na het buiten spelen gingen we rijmen.
Welke woorden rijmen er op bos enz. Daarna gingen we spelen en werken. Die middag werkt iedereen met
ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Hierna gingen ze schrijven in hun eigen schrijfschrift. Ze leren om de
punt te schrijven. We zijn geëindigd met het opzeggen van de telrij tot 10 en weer terug.
Activiteiten de komende tijd:
datum
04-10
05-10
18-10
20-10
23-10
t/m
27-10

tijd

11.00

activiteit
Dierendag, alle kinderen mogen een dierenknuffel meenemen.
Staking, alle kinderen zijn vrij.
Meester en Juffendag.
Bibliotheekbezoek.
Herfstvakantie.

GROEP 3/4.
Woensdagochtend 4 oktober brengen we een bezoekje aan de dierenartspraktijk van 10.30 uur tot 12.00 uur. We
zoeken nog ouders die ons er met de auto naar toe kunnen brengen.
In groep 3/4 kleuren wij geen kleurplaten meer voor jarige familieleden.
Groep 4. Rekenen. We leren we de tafel van 5 en we oefenen de cijfers van 1 t/m 100. We zien nog wel veel
omkeringen, bijv. 46,64.

Spelling. Spellingsregel-Duo, betekent twee. De /u/ doet dus niet mee.
GROEP 5.
•
•
•
•
•

Op woensdag 4 oktober mag iedereen een knuffeldier meenemen.
Op dinsdag 17 oktober gaan we met de groep naar de bibliotheek van 13.00 uur tot 14.00 uur. Aansluitend
hebben we gym. Welke ouder kan met ons meefietsen naar de bibliotheek? Dit hoeft alleen op de heenweg.
Donderdag 19 oktober doen we ’s ochtends mee aan de culturele activiteit Het Levende Drumstel, deze vindt
plaats in het speellokaal en wordt gegeven door muziekschool Otten.
Spelling. Ieder kind heeft nu een eigen inlogcode van BLOON. Deze week oefenen we de woorden van week
5.
Twee keer per week gaan we op de fiets naar Het Punt. Misschien kunt u thuis oefenen hoe je veilig moet
fietsen. Denk hierbij aan: positie op de weg, handen aan het stuur, vooruit kijken (let op je voorganger) en
het rijden in een rechte lijn. Sommige kinderen vinden dit nog heel erg moeilijk en veiligheid gaat boven
alles.

GROEP 6.
•
•
•

Woensdag 4 oktober mag iedereen een knuffeldier mee naar school nemen.
Vrijdag 6 oktober heeft groep 6 een Topotoets van Hoofdstuk 1. De kinderen hebben een blaadje
meegekregen om te leren.
Donderdag 19 oktober doen we ’s ochtends mee aan de culturele activiteit Het Levende Drumstel, deze vindt
plaats in het speellokaal en wordt gegeven door muziekschool Otten.

GROEP 7/8.
Woensdag 4 oktober houden we en Dierendagfietstour.
Vrijdag 6 oktober hebben we om 13.00 uur een excursie in het Zandstuvebos, het is verstandig om oude schoenen
aan te doen.
Donderdag 19 oktober doen we ’s ochtends mee aan de culturele activiteit Het Levende Drumstel, deze vindt
plaats in het speellokaal en wordt gegeven door muziekschool Otten.

