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Meester- en Juffendag.
Alle leerkrachten van onze school vieren op woensdag 18 oktober hun verjaardag met alle kinderen. Alle
kinderen krijgen volgende week een uitnodiging voor dit feest.
Ouderraad en medezeggenschapsraad.
De ouderraad vergadert dinsdag 10 oktober op school en de medezeggenschapsraad op dinsdag 17 oktober.
Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
Fietscontrole.
Op maandag 16 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole bij ons op school plaats. Deze controle wordt
jaarlijks georganiseerd door de werkgroep Verkeersouders van Twenterand. Alle fietsen van de leerlingen
van groep 5 t/m 8 worden deze dag gekeurd door de werkgroep Verkeersouders i.s.m. een fietsenmaker.
Voor de veiligheid van uw kind in het verkeer vinden wij dit heel belangrijk. Ook voor het fietsen naar de
gym, in een groep, is het belangrijk dat de fiets in orde is. Wij verzoeken u om maandag 16 oktober uw kind
op de fiets naar school te laten komen en voor die tijd de fiets zelf nog even goed na te kijken en indien
nodig te repareren. Let bij dit donkere, regenachtige weer ook op de verlichting.
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.

Dierendag.
Vier oktober was het dierendag. Wat een lieve en mooie knuffels waren er mee naar school.
Bibliotheek.
Op 20 oktober willen we met de kinderen een bezoekje brengen aan de bibliotheek. We zoeken nog 2 ouders die
met ons mee wil lopen. Denk eraan dat u uw kind dan om 11.45 uur bij de bibliotheek op komt halen.
Gymschoenen.
Wilt u uw kind gymschoenen mee geven als u dit nog niet heeft gedaan. Liefst het gymschoenen met klittenband
of elastiek en met witte zolen.
Project Mensen.
Van 25 september t/m 13 oktober werken we met het project Mensen. Wilt u de kinderen een babyfoto
meegeven. Daar gaan we het 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: Laten we hopen dat we in de klas rustig kunnen lopen.

Inloop.
De inloop is van 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) vindt/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.
Letter van de week.
De letter u van uk. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken dat begint met de letter u of waar de
letter u inzit en dit mee laten nemen naar school.
Taal.
Groep 1 gaat de komende weken bezig met de 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 ook bezig met de 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 2 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 12. 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 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt verder met het thema Familie. Tijdens dit thema hebben
we het over Verjaardag, wie is er jarig, hoeveel mensen komen er op het feestje, hoeveel kopjes heb ik dan nodig
en hoeveel stukken taart, enz. We maken kennis met het broertje van Billie Bob. We gaan tellen met hoeveel we
thuis wonen. Daarnaast gaan de kinderen 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.
Activiteiten de komende tijd:
datum
18-10
20-10
23-10
t/m
27-10

tijd

activiteit
Meester en Juffendag.
Bibliotheekbezoek.
Herfstvakantie.

GROEP 3/4.
Groep 3 werkt volgende week nog aan kern 1 van Veilig Leren Lezen. Woorden die in kern 1 aan bod zijn geweest
zijn, aap, raak, rem, kip, vis.
Vanaf 16 oktober gaan we werken in kern 2.
Volgende week krijgt groep 3 een rekentoets.
Groep 4 krijgt volgende week een rekentoets en een taaltoets.
Spellingregel voor komende week: Je schrijft het woord zoals je het hoort.
De kinderen moeten de tafel van 10 en de tafel van 5 oefenen.
Cijfers van 1 t/m 100 oefenen. Er worden nog veel omkeringen gemaakt, bijv.47 i.p.v. 74.

Vanaf deze plaats willen we de ouders die mee zijn geweest naar de dierenarts, woensdag 4 oktober, hartelijk
bedanken voor het rijden naar de praktijk en het begeleiden van een groepje kinderen. Mevrouw Gielians hartelijk
dank dat we een kijkje mochten nemen in de dierenartspraktijk.

GROEP 5.
Spelling. Deze week kunnen in BLOON de woordjes geoefend worden van week 6.
In het kader van de Kinderboekenweek gaan we dinsdag 17 oktober naar de bibliotheek. Welke ouder kan om
12.45 uur meefietsen? Aansluitend hebben we gym.
Op donderdag 19 oktober is er een culturele activiteit in het speellokaal Het Levende Drumstel, gegeven door
muziekschool Otten.
Sommige kinderen krijgen weleens werk mee naar huis. Dit heeft te maken met een traag werktempo. Wilt u het
werk de volgende dag weer meegeven naar school.
We herhalen de komende week de tafel van 6. Thuis ook oefenen zou heel fijn zijn.
GROEP 6.
Op 4 oktober met Werelddierendag hebben alle kinderen hun Dierendiploma gehaald. Ze moesten opdrachten
doen op de computer en daarna een echt examen maken. Super gedaan dierenvrienden !!!!!!!!!!
Op donderdag 19 oktober is er een culturele activiteit in het speellokaal Het Levende Drumstel, gegeven door
muziekschool Otten.
GROEP 7/8.
Op donderdag 19 oktober is er een culturele activiteit in het speellokaal Het Levende Drumstel, gegeven door
muziekschool Otten.
Dinsdag 21 november gaan we met de kinderen naar de Doedag van Het Noordik.
Alle leerlingen van groep 7/8 bedankt voor jullie inzet voor de Kinderpostzegelactie.

