Nieuwsbrief no. 29 20-04 - 2018
SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•

Ma 23 t/m 26 april inloopweek (Tijdens inloopweek kunt u ook uw kind inschrijven voor de
avondvierdaagse)
Vr 27 april t/m zondag 13 mei (meivakantie)
Ma 14 t/m wo 16 mei kamp groep 8 (uitslapen op donderdagochtend 17 mei)
Wo 23 mei opening expositie WEI-Kleien
13 juni bedankochtend
Dinsdag 19 juni koffie inloop
Vrijdag 22 & maandag 25 juni studiedagen

Schoolreis
Na vele zoektochten in welke bus en aan welke kant
uw kind zat is er flink uitgezwaaid vanochtend. Helaas
vertrokken de bussen van de groepen 1-2 t/m 5 wat
later dan gepland. De oorzaak lag bij de planning
van Bax, de bus ondernemer.
De schoolreiscommissie had met hen de aantallen
gecommuniceerd (149 plaatsen). De planner bij Bax
had voor de dubbeldekker gerekend op 90 plaatsen
daar waar deze bus in een exclusieve opstelling van
de stoelen slechts 78 stoelen bleek te hebben…..
De busreis maakt een essentieel onderdeel uit van de
beleving voor kinderen. Dat dit niet goed is gegaan
vinden we enorm vervelend en lag helaas buiten
onze beïnvloeding. Met inzet van een aantal ouders
en hun auto’s zijn uiteindelijk alle kinderen vertrokken
naar hun bestemming. Fantastisch dat zij hiertoe in
de gelegenheid waren om de kinderen naar de Linaeushof te vervoeren. Na intensief contact
met Baks, deze ochtend, waarin bovenstaande uitvoerig is besproken, is geregeld dat de
kinderen op de terugreis allemaal een plek in de bus hebben. De ouders die gereden hebben
krijgen vergoeding betaald. Ook is voor als we volgend jaar gebruik maken van de service van
Bax een aanzienlijke korting toegezegd voor volgend jaar.
Terwijl deze nieuwsbrief geschreven wordt zijn uw kinderen aan het genieten in een van de
parken en doet groep 8 verstoppertje in de school.
Net als u zijn wij benieuwd naar de verhalen waarmee uw kind thuis komt.

Inloopweek
Waarschijnlijk is deze boodschap overbodig want weet u inmiddels dat de week
voorafgaande aan een vakantie u van harte welkom bent om de start van de school in de
klas mee te maken tot 8.45 uur.
De week voor de vakantie liggen ook de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode
uitgestald in de meerste bieb. Kijkt u eens of u nog wat bakjes, drinkbekers, sokken, schoenen,
wanten…. Etc. mist.
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Programma maandag 23 t/m donderdag 26 april
Doelen groepen 1-2
Taal
Letter van de week = Z
Fonemisch bewustzijn: kinderen oefenen met begin-midden-eindklank
Rekenen
Kinderen spelen een spel en leren de ogen van de dobbelsteen tellen
Schrijven
Schrijfdans: kinderen herhalen schrijfpatronen
Schrijven in de basisschool: met de schrijfhand een soepele doorgaande
beweging van links naar rechts leren maken
Andere info
Woensdag 25 april bezoeken de groepen 1-2 de kinderboerderij
Leerkrachtenbezetting
Woensdag 25 april: Hilde werkt voor Ina (BC dag)
Doelen groepen 3 B Eelkje
3ASara en Marloes
VLL
We ronden het thema ‘hoe kan dat?’ van VLL af.
De blauwe mapjes mogen worden ingeleverd
Rekenen
contextsommen
geld rekenen met het biljet van €20
Treinsommen
Schrijven
We leren om de schrijfletters aan elkaar te verbinden.
toetsen
Afronden kern 9 van VLL
Leerkrachtenbezetting
3A: donderdag is juf Sara in de groep i.p.v. juf Marloes
3B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 4A Rachel&Yvonne
4B Eelkje
Taal
We leren woorden bij het thema Gek.
We maken onzingedichten.
We leren wat belangrijk is bij de vormgeving van een poster.
We leren de zelfgemaakte poster te presenteren aan de groep.
Spelling
Herhalen van het woord met drie categorieën.
Herhalen van het woord met 2 klankgroepen.
Leren schrijven van het vraagteken.
Rekenen
Meten in centimeters
Wegen: hoeveel is het zwaarder/lichter, wat weegt het samen?
Leerkrachtenbezetting
4B: donderdag is juf Hilde in de groep i.p.v. juf Eelkje
Doelen groepen 6A Hester en Geppie
Taal
De kinderen leren dat ze nieuwe woorden kunnen maken door er andere woorden voor
te zetten. De kinderen leren een denkgesprek te voeren.
Spelling
De kinderen leren het garagewoord schrijven. De kinderen leren het kilowoord schijven.
Rekenen

De kinderen leren rekenen met breuken in recepten en tabellen. De kinderen leren
werken met schaal.
Toetsen
Dinsdag 24 april: Toets topo Gelderland
Donderdag 26 april: Toets thema Natuur Nieuw leven
Maandag, dinsdag en woensdag: Presentaties thema Nieuw leven
Andere info
Wie heeft voor ons groene kleden voor onze expositieruimte?
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 6B Brigitte - Anna
Taal
De kinderen leren dat ze nieuwe woorden kunnen maken door er andere woorden voor
te zetten. De kinderen leren een denkgesprek te voeren.
Spelling
De kinderen leren het garagewoord schrijven. De kinderen leren het kilowoord schijven.
Rekenen
De kinderen leren rekenen met breuken in recepten en tabellen. De kinderen leren
werken met schaal.
Toetsen
Dinsdag 24 april: Toets topo Gelderland
Donderdag 26 april: Toets thema Natuur Nieuw leven
Donderdag 26 april: Presentaties thema Nieuw leven
Leerkrachtenbezetting
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Doelen groepen 5 week 17
Taal
Elkaar tips en tops leren geven o.b.v. criteria
Gebruiksaanwijzing schrijven voor een apparaat
De juiste gebruiksaanwijzing bij de tekening zoeken
Herhaling
Spelling
Leren schrijven van een grondwoord + te / ste
Leren schrijven van een dubbele punt, aanhalingstekens en uitroepteken
Herhaling
Rekenen
Figuren met dezelfde omtrek maken
Functie van de tijdbalk
Kloktijden plaatsen op de tijdlijn
Digitale tijden tot 12 uur kennen en begrijpen
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7A Merel
Taal
Thema: helden
Herhalen en toets.
Spelling
Herhalen en remediëren.
Rekenen
Cijferend delen op de kortste manier en aflezen/interpreteren van grafieken.
Toetsen
Dinsdag 24-4: Taal 6
Andere info
Woensdag 25-4: Fiets mee i.v.m. fietscontrole.
Vrijdag 20-4: Start meivakantie!
Woensdag 23-5: Werkstuk inleveren.
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 7B Caroline en Marije
Taal
Betekenis van woorden passend bij vreemde dieren, informatieve teksten over
dieren luisteren, aantekeningen gebruiken om een tekst te schrijven,
Spelling
Gebiedende wijs en bezittelijk voornaamwoord
Rekenen
Rekenen met procenten en breuken en rekenen met geld, staafgrafgieken aflezen
en staafgrafrieken maken van een tabel, staafgrafieken en cirkeldiagrammen
vergelijken.
Toetsen
Donderdag: spelling
Andere info
*Wij werken deze week in het kennismakingsboekje van de Entreetoets. De tweede
week na de meivakantie wordt de Entreetoets afgenomen.
*Maandag huiswerk inleveren
*Vrijdag: vrij ivm Koningsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8B Caroline en Marije
Taal
Kennismaken met straattaal, rap luisteren, beeldspraak gebruiken in een
zelfgemaakte rap.
Spelling
Herhalen ei-woorden, werkwoorden, kilo-woord, zinsontleden
Rekenen
Rekenen met procenten, zonnestelsel gebruiken als bron voor sommen, gewichten
vergelijken en ordenen, grote getallen ordenen.
Toetsen
Dinsdag; Spelling
Andere info
*Maandag huiswerk inleveren
*Vrijdag: vrij ivm Koningsdag
Leerkrachtenbezetting
Doelen groepen 8a Annabel
Taal
Woordenschat en portretten presenteren.
Spelling
Herhaling ei-woorden, werkwoorden, kilo-woord, zinsontleden.
Rekenen
Rekenen met procenten, zonnestelsel gebruiken als bron voor sommen, gewichten
vergelijken en ordenen, grote getallen ordenen.
toetsen
Dinsdag: Spelling Donderdag: Taal
Andere info
Vrijdag: vrij ivm Koningsdag
Leerkrachtenbezetting
Woensdag en donderdag meester Jos
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