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LAATSTE NIEUWS.
•

•
•
•

Open Dag.
Het was gezellig druk tijdens onze Open Dag op woensdag 23 januari. We hebben veel ouders, opa’s, oma’s
en ooms en tantes mogen begroeten. Ook een aantal peuters hebben met hun ouders een kijkje genomen in
groep 1. Kent u bij u in de buurt nog gezinnen met jonge kinderen die onze Open Dag gemist hebben geef
dit dan aan ons door, zodat wij contact kunnen opnemen. Er kan altijd een afspraak voor een bezoekje aan
school gemaakt worden.
Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat dinsdag, woensdag en donderdag uit: appel, sinaasappel en een mandarijn.
Vakantie.
Wij hebben vakantie van maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari.
Carnaval.
Het Carnavalsfeest is op vrijdag 1 maart.

GROEP 1/2.
Project Kleding.
Dit was de laatste week dat we werkten met het project Eten en Drinken. Volgende week gaan we beginnen met
het project Kleding. Deze duurt van 28 januari t/m 15 februari.
Regel van de week: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op.
Letter van de week.
Deze week herhaalden we de letters a van appel en m van mandarijn.
Taal.
Groep 1 ging tijdens het project Eten en Drinken lange onzinwoorden nazeggen. Ze leerden hoe ze eenvoudige
probleempjes kunnen oplossen. Daarnaast hebben ze kennisgemaakt met het rijmen.
Groep 2 ging tijdens het project Eten en Drinken bezig met uitvoeren van 3 a 4 opdrachten in een zin. Ze leerden
lange onzinwoorden nazeggen. En ze hebben geleerd eenvoudige probleempjes op te lossen. Ze leerden de
begrippen gisteren-vandaag-morgen. Verder zijn ze bezig geweest met de klanken van de letters en het hakken
en plakken van woorden.
Rekenen.
Groep 1 heeft de cijfers 6 en 7 geleerd. Ze herkennen en benoemen de kleuren, vormen en kenmerken van
voorwerpen (cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek, bol, blokje, dakje, staaf /balk).
Groep 2 heeft tijdens het project de cijfers 16 en 17 geleerd. We herhaalden de cijfers 1-15. Ze herkennen en
benoemen de kleuren, vormen en kenmerken van voorwerpen (ovaal, ruit, kubus, ei, bouwsteen, halve/kwart).
We gingen synchroon tellen tot 12 en resultatief (één voor één hoeveelheden tellen) tellen tot 12.
Het thema van de rekenmethode Pluspunt was Eten. We gingen meten en wegen. We gingen tellen en werken met
getalsymbolen. We hebben het gehad over 1 of 2 eraf of erbij.
Afgelopen maandag 21 januari heeft groep 2 een culturele activiteit gehad. Het thema was: maak een
boek met je klas. U kunt het boekje bekijken, tijdens de workshop/koffiemiddag a.s maandag en het
ligt daarna op de projecttafel.
Koffiemiddag/uitleg hoeken van het project Kleding.
Maandag is er weer een workshop/uitleg over de hoeken waar uw kind de komende weken mee gaat werken. Wij
hopen dat er veel ouders komen, samen staan we voor de ontwikkeling van uw kind.

Nationale Voorleesdagen.
In het teken van de Nationale Voorleesdagen komt op maandag 28 januari de brandweer voorlezen bij ons in de
klas.
Supermarkt.
Woensdag 6 februari gaan we met groep 1 en 2 naar de Supercoop. Zijn er nog ouders die met ons
mee willen lopen en een groepje kinderen willen begeleiden in de supermarkt. We vertrekken rond
10.45 uur en de kinderen kunnen om 12.15 uur weer opgehaald worden bij de Supercoop.
Citotoetsen.
Deze week zijn wij verder gegaan met het afnemen van de citotoetsen taal en rekenen. Uw kind weet niet dat dit
een toets is. Wij maken opdrachten in een boek, net zoals groep 3.
Activiteiten kalender voor de komende weken:
28
28
28
06
18

januari
januari
januari
februari
t/m 22 februari

09.30 uur
10.00 uur
14.25-14.55 uur
10.45-12.15 uur

De brandweer komt voorlezen in groep 1.
De brandweer komt voorlezen in groep 2.
Koffiemiddag, uitleg project Kleding.
Bezoek aan de Supercoop.
Vakantie.

GROEP 3/4.
Groep 3.
We beginnen volgende week met Veilig Leren Lezen met Kern 8. Uw kind heeft hierover een brief meegenomen
naar huis. Om het lezen goed te leren is het van belang dat de kinderen thuis ook iedere dag lezen.
Met rekenen beginnen we met Blok 7. In Blok 7 komt aan de orde: + en – sommen tot en met 20, splitsen,
huppen van 10 en 5 en klokkijken (hele uren).
Groep 4.
De kinderen hebben de tafel van 7 meegekregen naar huis om te leren. Ook heeft groep 4 de woordenlijst met
moeilijke woorden meegekregen. Wilt u deze woorden met uw kind oefenen.
Volgende week gaan we twee methodetoetsen maken, een taaltoets en de rekentoets van Blok 6. Van de
Citotoetsen moeten de leerlingen de toets Leestempo nog maken.
Hebt u het rapport van uw kind nog thuis, wilt u dit dan meegeven aan uw kind.
GROEP 5.
•
•
•

Afgelopen donderdag zijn we niet naar de gymnastiek gegaan. De weg er naar toe was heel erg glad. Wij
vonden het niet verantwoord om met een hele groep op pad te gaan.
Maandag 28 januari krijgen de kinderen weer een huiswerkpakket mee. Dit pakket moet uiterlijk 4 februari
ingeleverd worden.
Ook de komende week zijn we nog druk met de Cito-toetsen.

GROEP 6.
Juf Wilma en juf Liesbeth hebben de komende week geruild. Juf Liesbeth staat dinsdag 29 januari voor de klas en
juf Wilma op donderdag 31 januari.
Bij een hercontrole zijn er luizen in groep 6 geconstateerd. Alle leerlingen hebben een broef meegekregen. Er
vindt opnieuw een hercontrole plaats op dinsdag 5 februari.

GROEP 7/8.
Toets.
De kinderen van groep 8 hebben woensdag een toets van geschiedenis (Speurtocht). Het leerwerk is meegegeven
naar huis. Heel veel succes.
Spreekbeurten.
30 jan. Lorenzo.
06 febr. Sebastiaan.

