Nieuwsbrief no. 8 20 - 10 - 2017
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•

23 oktober t/m 27 oktober herfstvakantie
do 2 november voorlichting schoolkeuze gr 8 en gr 7 ouders 19.30 uur
vr 3 november koffie inloop 8.30 - 9.15 uur
ma 6 november ouderbetrokkenheid 19.30 uur

Voorlichting schoolkeuze groep 7 en 8
Op donderdagavond 2 november is er een voorlichtingsavond waarin wij vertellen over het
voortgezet onderwijs. Hoe komt ons advies tot stand, hoe kunt u samen met uw kind een keuze
maken voor een vervolgschool. In principe is deze avond vooral bedoeld voor de ouders van
kinderen uit groep 8. We merken de afgelopen jaren dat ouders soms in groep 7 al starten met
zich oriënteren op het kiezen van een school. Voor hen die dit al willen doen is het bijwonen
van deze avond ook aan te raden. We starten deze avond om 19.30 uur in de meester
Ceeszaal en verwachten dat deze informatie maximaal een uur zal duren.

Inloop
Mooi om te zien dat de keuze om de inloopweken in te
voeren zoveel ouders de kans geeft om de start van de
dag mee te maken. Een initiatief afkomstig uit de
werkgroep ouderbetrokkenheid wat bijdraagt tot het
welkomstgevoel dat wij zo belangrijk vinden.
Na de herfstvakantie gaat de regel dat de ouders vanaf
groep 3 bij de buitendeur afscheid nemen in. Is er iets
bijzonders dan blijft u uiteraard van harte welkom.

Starttijd school
Een aantal ouders heeft terecht een kritische noot
neergelegd met betrekking tot het tijdig openen van de
deuren in de ochtend. We zullen hier alert op zijn na de
vakantie. Als het heel slecht weer is zullen de deuren
daar waar een paar minuten eerder opengedaan
worden. Op deze momenten zullen we de
ochtendbriefing van het team wat korter laten duren.

Herfstvakantie
Na de eerste periode van dit schooljaar is het volgende
week tijd om lekker uit te rusten. We wensen u een fijne
week toe en tot maandag over een week. Voor alle
kinderen die gaan timmeren. Pas op voor je vingers bij
het bouwen van je droomhuis. Hopelijk valt het weer
een beetje mee!
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Sportieve Escaperooms in de herfstvakantie!
Deze herfstvakantie, op maandag 23 en dinsdag 24 oktober organiseert Sport Servicepunt
Langedijk een “Sportieve Escaperoom”. Dit word georganiseerd in Sporthal
Geestmerambacht te Noord Scharwoude.
Er worden twee kamers opgebouwd en omgetoverd tot spannende escaperooms. De twee
kamers worden opgedeeld in negen kleinere kamers waarin allerlei verschillende sportieve
opdrachten of puzzels voor jullie te doen zijn. Door de opdrachten goed uit te voeren kunnen
jullie als team een code verdienen om uiteindelijk de schatkist in de laatste kamer te openen!

De kamers worden per leeftijdscategorie aangepast. De opdrachten worden bijvoorbeeld
makkelijker of moeilijker gemaakt, de kamers worden lichter of donkerder gemaakt en
natuurlijk veel spannender!
Durf jij deze spannende escaperoom aan? Geef je dan snel op!
De kosten voor de escape room zijn € 5 euro p.p. De escape room is toegankelijk voor
kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Opgeven kan individueel of per team van
maximaal 6 personen. Meer informatie en opgeven kan via de website www.sportsl.nl.

Doelen week van 30 okt t/m 3 november
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = v klank-letterkoppeling
Leesrichting/woorden in stukjes/begrippen ziek/gezond
Rekenen
Plaatjes ordenen n.a.v. verhaal/tellen tot 12
Voorbereidend Schrijfdans: de boom op muziek
schrijven
Schrijven in de basisschool: herhaling
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Donderdag Hilde voor Ina (BCdag)

Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We leren de structureerwoorden: doos en poes
We leren de letters: ‘d’ en ‘oe’
Zie ook
http://pausjohannesschool.nl/app/uploads/2013/01/Kern-3nieuwsbrief.pdf
Rekenen
We leren:
- hardop tellen tot 10
- plaats weten op de getallenlijn tot 6
- getallen op dobbelsteen herkennen tot 6
- tellen tot €8 met munten van €1 en €2
- splitsen tot en met 10
- klokkijken: hele uren
Schrijven

We leren verschillende schrijfpatronen schrijven.

toetsen
Bijzonderheden

Dinsdag 31 oktober bezoek aan de bibliotheek, denk aan het
meenemen van een zitverhoger voor in de auto!
Leerkrachtenbezetting
3B: Vrijdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
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Doelen groepen 4A Rachel
4B Eelkje
Taal
We herhalen de woorden van de week
We leren een tocht van huis naar school te beschrijven
We bedenken geluiden bij beschrijvingen
We presenteren de beschrijvingen aan elkaar.
Spelling
We herhalen de aangeleerde categorieën.
Rekenen
We leren:
- sprongen van 10 en 1 op de getallenlijn
- splitsen van getallen in tientallen en eenheden.
- betekenis van getallen
- getallen tot 100 op de getallenlijn
toetsen
Andere info
Leerkrachtenbezetting
4B: Vrijdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 5a en 5b
Taal
Verschillende rijmsoorten herkennen – een denkgesprek voeren- eerst
nadenken – je mening geven – luisteren naar de ander en reageren op
elkaar – een spannend begin van een verhaal schrijven – een bestaande
tekst als voorbeeld gebruiken –een kort gedicht leren maken.
Spelling
Leren schrijven van woorden met –eren –enen – elen ; herhalen en
uitbreiden van au- plaat; herkennen van de hoofdletter; herhalen van
categorieën die nog problemen geven
Rekenen
Keersommen met tafelbord – de liter – getallen van klein naar groot –
keersommen bij een plaatje – het verband tussen keer- en deelsommen –
eerlijk delen in verhaaltjessommen – tabel aanvullen – bedragen
samenstellen en op volgorde zetten met briefjes en munten – het
euroteken – betalen en teruggeven
Toetsen
Spellingstoets blok 2
Andere info
Leerkrachtenbezetting
•
Doelen groepen 6A Hester - Simone
Taal
Thema: Zeebenen
De kinderen leren een couplet van een lied te schrijven; Tops en tips te
geven op basis van criteria en deze te ontvangen; Ze leren om met
feedback een couplet te herschrijven; Ze leren een couplet te zingen op
een bestaande melodie en dit te presenteren voor een publiek; De
kinderen oefenen met luisteren naar coupletten van andere kinderen en
geven feedback op hun presentatie.
Spelling
De kinderen herhalen de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en voltooide
tijd en de verleden tijd van het klank veranderend werkwoord; De kinderen
herkennen het voorzetsel; Dictee blok 2.
Rekenen
De kinderen leren om sommen te maken bij het DHTE-schema tot 5000;
Getallen tot 5000; Buurgetal tot 6000; Splitsend vermenigvuldigen; Breuk als
deel van een hoeveelheid; Deelsommen tot 6000 met nullen.
Toetsen
Donderdag 3 november Spelling blok 2 dictee
Andere info
Denk aan de spullen voor de lampionnen!
Op woensdag 1 november is de laatste Rots & Water training.
Leerkrachtenbezetting
•
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Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
Thema: Zeebenen
De kinderen leren een couplet van een lied te schrijven; Tops en tips te
geven op basis van criteria en deze te ontvangen; Ze leren om met
feedback een couplet te herschrijven; Ze leren een couplet te zingen op
een bestaande melodie en dit te presenteren voor een publiek; De
kinderen oefenen met luisteren naar coupletten van andere kinderen en
geven feedback op hun presentatie.
Spelling
De kinderen herhalen de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en voltooide
tijd en de verleden tijd van het klank veranderend werkwoord; De kinderen
herkennen het voorzetsel; Dictee blok 2.
Rekenen
De kinderen leren om sommen te maken bij het DHTE-schema tot 5000;
Getallen tot 5000; Buurgetal tot 6000; Splitsend vermenigvuldigen; Breuk als
deel van een hoeveelheid; Deelsommen tot 6000 met nullen.
Toetsen
Andere info
Denk aan de spullen voor de lampionnen!
Op woensdag 1 november is de laatste Rots & Water training.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: Licht
Nieuwe woorden rondom het thema ‘licht’, spreekwoorden en gezegden,
een verschijnsel verklaren en een verslag van een proefje schrijven.
Spelling
Herhalen en remediëren blok 1.
Rekenen
Kennismaking met breuken, het verband tussen breuken, procenten en
kommagetallen en cijferend optellen met overschrijding.
toetsen
Donderdag 2-11: Taal 2
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groep 7b: Caroline Marije
Taal
Voorbereiden familie verhaal ( stemgebruik, tempo en stemming),
presenteren, familieverhaal, herhalen en verrijken.
Spelling
Herhalen en uitbreiden luchtwoord, werkwoorden, langermaakwoord,
woord benoemen: pv-ond.-zelfst.nw-stoff bijv.nw.,
Rekenen
Herhalen en oefenen, cijferend aftrekken verkort, grafieken lezen,
verhoudingstabellen, procenten en breuken
toetsen
Donderdag: Toets taal
Vrijdag : Toets geschiedenis
Andere info
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen groep 8 a juf Annabel
Taal
Nieuwsbericht schrijven, feedback geven en ontvangen, presenteren van
het nieuwsbericht.
Spelling
Verleden tijd en voltooide tijd klankvaste woorden, herhalen
woordsoorten, zinsdelen en leestekens, klankgroepenwoord.
Rekenen
Blokkenbouwsels, perspectief, rekenen met recepten.
toetsen
Donderdag: Spelling dictee
Vrijdag: Toets geschiedenis
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groep 8b: Caroline Marije
Taal
Schrijven5 fasenmodel, Programma aankondiging voor op tv,
nieuwsbericht schrijven, feedbackgeven en krijgen, presenteren van
nieuwbericht
Spelling
Vt en volt.t klank vaste woorden, herhalen woordsoorten, zinsdelen en
leestekens, klankgroepenwoord
Rekenen
Blokkenbouwsels, perspectief, rekenen met recepten,
toetsen
Woensdag: Spelling dictee
Vrijdag : Toets geschiedenis
Andere info
Leerkrachtenbezetting
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