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PBS ouderavond.
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen over de 2e PBS ouderavond. Wij willen u deze avond graag
laten kennismaken met het zgn. STOP-LOOP-PRAAT. We hebben al veel ouders die zich opgegeven hebben.
U kunt het onderste witte strookje inleveren op school. Het is de bedoeling dat u het groene strookje
meeneemt naar de ouderavond. We beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.00 uur de avond af.
Nationaal Schoolontbijt.
Een goed ontbijt is belangrijk. Met een goed ontbijt kan iedereen vol energie met de dag starten. Ook wij
doen mee aan het Nationaal Schoolontbijt op woensdag 8 november. Op woensdag 8 november hoeft uw
kind thuis niet te ontbijten, maar doen we dit samen met alle andere kinderen in de klas.
Schoolfruit.
We kunnen ook dit jaar weer mee doen aan het EU schoolfruitprogramma. Dit betekent dat we m.i.v. week
46 iedere woensdag, donderdag en vrijdag fruit verstrekken aan alle kinderen. U hoeft uw kind dus op deze
dagen geen tussendoortje meer mee te geven.
ROOS-onderwijsdag.
Onze stichting organiseert op woensdag 15 november een onderwijsdag voor al haar personeelsleden. Op
deze dag zijn de kinderen vrij. Het fruit van deze dag krijgen de kinderen de volgende dag.
Sinterklaas.
Alle verlanglijstjes zijn opgestuurd naar Spanje. Nu maar hopen dat alle cadeautjes mee kunnen op de
stoomboot. We vieren het Sinterklaasfeest op school op dinsdagochtend 5 december.
Overblijfkrachten.
Tussen de middag werken wij altijd met 4 vaste overblijfkrachten. Twee personen voor groep 1 t/m 4 en
twee personen voor groep 5 t/m 8. Er zijn echter geen overblijfkrachten die op de reservelijst staan. Als er
dan iemand ziek is of verhinderd, hebben we meteen al een probleem. Wij zijn dan ook naarstig op zoek,
naar 1 of meerdere personen die resereve willen zijn en indien nodig kunnen invallen. Overblijfkrachten zijn
niet in dienst bij de school en ontvangen dus ook geen salaris, wel krijgen zij een vrijwilligersbijdrage. Is dit
iets voor u, neem dan contact op met juf Hetty. We zijn blij dat zich een ouder gemeld heeft die in januari
kan starten, maar nog een reserve zou wel fijn zijn.
Achterstand betaling overblijf.
Enkele kinderen hebben nog een achterstand in de betaling van het overblijven. Wij verzoeken u zeer
dringend om het openstaande bedrag z.s.m. te voldoen.
Sinterklaasactie.
De nieuwe Sinterklaasactie is een groot succes. Bijna alle kinderen hebben meerdere bestelformulieren
ingeleverd. De laatste bestelformulieren kunnen uiterlijk maandag 6 november op school ingeleverd worden.
Op woensdagavond 29 november bezorgen wij uw bestelling bij u thuis. U kunt uw bestelling ook tussen
18.00 en 20.00 uur op school ophalen, u kunt dit op het bestelformulier vermelden. Voor het bezorgen zijn
we nog op zoek naar ouders die ons hier mee willen helpen, er zijn al wat ouders die zich hiervoor hebben
aangemeld. Onze hartelijke dank hiervoor.
Fietsenstalling.
U heeft vast wel gezien, dat onze fietsenstalling op een andere plek op het schoolplein staat. Al jaren was
het onze wens om de fietsenstalling op een andere plek te plaatsen, wat minder in het zicht. Vanaf de
Lindenlaan is er nu vrij zicht op onze school. Wel moeten we met onze kinderen nog duidelijke afspraken
maken, waar en hoe zij de fiets in de fietsenstalling kunnen zetten, want we hebben nu minder plekken. Wilt
u er ook op toezien dat uw kind de fiets recht in de stalling zet. We zien nog wel eens dat de fiets zo
neergezet wordt, dat er wel 3 plekken nodig zijn.
Overeenkomst ouderbijdrage.
Alle ouders die niet meedoen aan de maandelijkse incasso hebben voor de herfstvakantie via de mail een
overeenkomst ontvangen. We hebben u gevraagd om deze overeenkomst in te leveren op school. Als u dit
nog niet gedaan heeft, dan verzoeken wij u om dat deze week nog te doen. Graag wil de ouderraad weten
osf uw kind aan alle activiteiten meedoet. Wij verzoeken u dan om voor 1 januari 2018 de ouderbijdrage
over te maken op rekeningnummer NL84RABO0366604708 t.n.v. Stichting Vrienden van De Schakel.

GROEP 1/2.
Volgende week is het de laatste week dat wij werken we met het project Herfst. De eerste twee dagen na de
herfstvakantie begonnen we met het project Welkom. Dit hebben we gedaan zodat de kinderen een herhaling
kregen van de afspraken die wij ook al weer hanteren binnen en buiten de klas.
Na project Herfst gaan wij ons één week richten op het werken met ontwikkelingsmateriaal. Er is dan geen
project.
Leesfeest
Op dinsdag 31 oktober vierden wij Leesfeest met de kinderen. Alle ouders die ons die middag geholpen hebben,
bedankt. Het was een geslaagde middag
Wat is de bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind een werkje gaat doen of samen spelen of
werken. Pak rustig een stoel, zodat u bij uw kind kunt gaan zitten om samen te spelen of te werken.
Regel van de week: Recht zitten op je stoel dat kunnen er in deze klas een heleboel.
Letter van de week:
Tijdens project herfst leren de kinderen de letter s van spin. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken
waar de letter s inzit en dit mee laten nemen naar school. Uw kind zal erg trots zijn dat ze samen met u een
voorwerp hebben 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. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen
interesse in het lezen.
Taal:
Groep 1 gaat tijdens project Herfst bezig met de seizoenen. We hebben het over het verschil tussen dag en nacht.
Daarnaast gaan we oefenen met luisteropdrachten zoals bijv., welke woorden hoor je die hetzelfde zijn, welke
letters hoor je die hetzelfde zijn, welke geluiden hoor je in school en buiten enz.
Groep 2 gaat tijdens project Herfst bezig met het schrijven van hun eigen naam. We gaan het met ze hebben over
dag, week, maand, jaar. We gaan verder met rijmen. Daarnaast leren ze de klanken van een letter. Welke klank
hoor je in een woord. Met welke klank (letter) begint je naam.
Rekenen:
Groep 1 kreeg het getal 3 deze week aangeboden.
Ze leren tijdens project Herfst verschillen zien tussen kleine hoeveelheden. Ze leren om in een oogopslag een
kleine hoeveelheid te zien (tot 3). We besteden aandacht aan tijdsbesef. Wat duurt lang of kort en wat is het
verschil tussen dag en nacht.
Groep 2 kreeg het getal 13 deze week aangeboden.
We herhalen de cijfers 1-10. Ze leren tijdens het project Herfst verschillen zien tussen kleine hoeveelheden. We
gaan het hebben over tijdsbesef, vroeger, nu straks eerder. We gaan het hebben over de seizoenen en de
maanden van het jaar.
Met groep 1 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt het hebben over tijd. Ze gaan de bezigheden van een
dag op volgorde leggen. Ze gaan patronen maken. We gaan tellen en rekenen, of te wel het opzeggen van de
telrij, werken met telbare hoeveelheden (tellen, vergelijken en ordenen, verkort tellen en schatten), erbij en eraf
van 1 of 2. Ze komen in aanraking met meten en wegen. Ze gaan vergelijken en ordenen (van gewicht), afpassen
(van lengte). Verder gaan we het hebben over ruimte en vormen. Ze gaan bedenken hoe ze een hok kunnen
bouwen.
Donderdagmiddag groep 2
We waren die middag in de kring begonnen met waar hoor je een klank in het woord, bijv. waar hoor je de letter
r in het woord raam, vooraan, achteraan of in het midden. We besteedden aandacht aan de letter t van tak.
Daarnaast werkten wij met ontwikkelingsmateriaal op het gebied van rekenen. Dit is aangepast aan het niveau
van het kind. We herhaalden de cijfers 1-10. We besteedden aandacht aan het getal 13.
We gingen op het gebied van rekenen bezig met het tellen tot 10. We gingen vergelijken en ordenen tot 10. Ook
hadden we wat gedaan aan verkort tellen tot 10. We hebben het gehad over erbij en eraf van 1 of 2.
Aan het einde van de middag hebben ze geschreven in hun schrijfschrift.

Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
6 nov
19.30Ouderavond onderwerp: PBS
21.00
15 nov
Hele dag
Kinderen vrij. Leerkrachten studiedag
29 nov
18.00 –
Uitventen Sinterklaasactie
20.00
5 dec
Sinterklaasfeest op school
7 dec
12.45 –
Kinderen middag vrij. Leerkrachten studiedag
15.00
21 dec
Kerstfeest

GROEP 3/4.
Op maandag en donderdag gaan we naar de gym. De bus vertrekt om 8.20 uur bij school.
Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Heeft u het rapport nog thuis, wilt u dit dan deze week
inleveren.
Groep 3.
•
Volgende week sluiten we met Veilig Leren Lezen kern 2 af en beginnen we met kern 3. De letters d, oe, z,
ij, h komen dan aan bod.
•
De letters op de juiste manier schrijven is lastig, wilt u hier thuis ook op toezien?
Groep 4.
•
Spelling: Leg je vinger op je keel, zeg het woord, bij de v voel je iets trillen, bij de f niet. Aan het eind van
een woord staat nooit een v.
•
Iedere dag lezen, op school en thuis is heel belangrijk.
•
Rekenen. We oefenen de tafels van 10, 5 en 2. We oefenen ook de cijfers tot 100. Veel kinderen draaien
de cijfers nog om, 25 wordt 52, etc.
GROEP 5.
•
•
•

Spelling. Deze week oefenen we de woorden van week 9. Deze kunnen ook in BLOON geoefend worden.
Rekenen. Het is belangrijk om de tafels te oefenen. Op internet kun je hele leuke sites vinden om te
oefenen, bijv. www.tafelsoefenen.nl en www.tafeldiploma.nl
Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. Ga naar: www.bibliotheektwenterand.nl
voor meer informatie.

GROEP 6.
Volgende week staan de weken 9-10-11 weer klaar in BLOON. Graag iedere dag een keertje oefenen!
Dinsdag 7 november heeft groep 6 een bezoek bij de bibliotheek. De kinderen kunnen gewoon op de fiets naar
school, want na het bibliotheekbezoek is er nog gewoon gym.
GROEP 7/8.
Dinsdag 21 november gaan we met de kinderen naar de Doedag van Het Noordik.

