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14 september 2018
AGENDA
Ma 17/9
Di 18/9 Informatieavond groep 1 t/m 8
Woe Studiedag team; Kinderen vrij
19/9
Do 20/9
Vrij 21/9

BIJBELVERHALEN
WEG!

Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-42
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat
er tien zware plagen over Egypte zijn gekomen, gaan ze
toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij,
op weg naar een veelbelovende toekomst.
TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

Informatieavond
Dinsdag 18 september staat de informatieavond gepland. Naast algemene informatie over onze school
hoort u ook in de groepen van uw kind(eren) over het programma voor dit schooljaar en kunt u
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Een waardevolle avond!
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
19.00 – 20.00 Groep 1 t/m 4: Informatie in de groep door de leerkrachten.
20.00 – 20.30 Opening en toelichting van de plannen voor het nieuwe schooljaar.
20.30 – 21.30 5 t/m 8: Informatie in de groep door de leerkrachten.
Wij hopen u allemaal te ontmoeten!
19 september studiedag – Kinderen hele dag vrij
Op woensdag 19 september heeft het team een studiedag, samen met alle andere leerkrachten van EN3
en PricoH. De kinderen zijn deze dag vrij.
Maandag 24 en donderdag 27 september - Contactmomenten groep 5 t/m 8
Zoals we voor de zomervakantie al hebben aangegeven, is de opzet van de contactmomenten dit
schooljaar anders. We willen de kinderen meer betrekken bij hun onderwijsproces. We zouden het dan
ook fijn vinden dat de kinderen van groep 5 t/m 8 met de ouders mee komen naar de gesprekken.
Maandag 24 en donderdag 27 september staan de eerste gesprekken gepland voor de groepen 5 t/m 8.
(Voor de groepen 1 t/m 4 zijn de eerste gesprekken in november) Dit eerste gesprek zal in het teken staan

van het sociaal-welbevinden. Hoe gaat het met het kind? Waar wil hij/zij graag aan werken dit jaar? Wat
vindt hij/zij belangrijk waar de leerkracht rekening mee houdt?
Bij deze weekinfo sturen we u het schema voor deze contactmomenten. De gesprekken vinden plaats
tussen 16.00u en 17.00u en tussen 18.00u en 19.00u. Dit hebben we zo ingepland zodat het voor de
kinderen niet te laat op de avond wordt.
Mocht u op de aangegeven tijd beslist niet kunnen, dan vragen we u om zelf te ruilen met een andere
ouder. Wilt u dit dan ook even doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
Taaltas
Volgende week starten we in de groepen 1 en 2 met een taaltas. Alle kinderen
krijgen een tas mee naar huis met een prentenboek, een kleurplaat, een
praatkaart en een ouderkaart. Voor groep 1 een boek van Elmer, groep 2 krijgt
het boek Ridder Rikki mee.Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten
hier meer uitleg over geven. De tas mag twee weken thuis blijven, zodat u er
samen met uw kind mee aan de slag kunt.
Groep 1
Tjonge wat gaan de dagen hard. De kinderen zijn al weer 2 weken op school! Ze doen het goed. Ze kunnen
heel mooi (samen)spelen. Ze zingen uit volle borst en stampende voeten over de mama-, baby- en papaolifant. En ze weten al heel goed wat we de hele dag gaan doen met behulp van de dagritmekaarten.
Komende vrijdag hebben we onze eerste creatieve workshop over de boerderij. Hierover heb ik u een mail
gestuurd. Ik heb daar nog wat ouders bij nodig om te helpen.
Fijn dat er al zoveel gymschoenen op school zijn!
Op de informatieavond zal ik wat foto’s van de kinderen laten zien terwijl ze spelen in de klas.
Groep 2
De rekenactiviteiten stonden deze week in het teken van meten en wegen. Hoe kan je dingen meten? We
kwamen erachter dat je met je handen kunt meten, maar dat niet iedereen even grote handen heeft….
Met een touwtje meten lukt ook. Er werd flink gemeten in de klas. Ook hebben we onszelf gemeten en
gewogen. Zo konden we zien wie er bijvoorbeeld even groot zijn. Over een tijdje gaan we kijken of we ook
gegroeid zijn.

Deze week hebben we allemaal een poster van Rikki nageschilderd. Dit ging supergoed! Het staat heel
gezellig in de klas.

Prietpraat
Tijdens het buitenspelen worden er allerlei diertjes ontdekt. ‘Juf, we hebben een vader-mug gevonden!’
(Een langpoot)
Groep 3
We hebben de eerste kern van Veilig leren lezen al uit! Maandag beginnen we met kern 1.
Naast het harde werken is het natuurlijk ook heerlijk om nog even buiten te spelen!

De komende weken werken we verder over “kikker”, ons klassenthema. Van de bieb hebben we
extra kikkerboeken gekregen en ook hele mooie poppenkastpoppen. Ook hebben we platen gekregen voor
het vertelkastje!

Groep 3,4
Joehoe, het zwerfboek is gevonden!  Wij hebben een zwerfboek in de klas. Dit houdt in: er lag een
ingepakt boek verstopt in de klas. Jaïr heeft dit boek als eerste
gevonden. Jaïr mag het boek thuis pas uitpakken en daar
lekker gaan lezen, zelf lezen, voorlezen of lekker uit
voorgelezen worden. Als Jaïr het boek uit heeft, dan mag hij
het thuis opnieuw inpakken en weer verstoppen bij ons in de
klas. Het moet een geheimpje blijven wat voor boek het is.
Heel veel plezier met ‘het zwerfboek’!
Verder was het woensdag natuurlijk weer tijd voor het
jaarlijkse hardloopfestijn: De Schutsloop!! Hier een paar
kinderen van onze groep in actie! Goed gedaan allemaal!!

Groep 5
En dan is ook de tweede schoolweek alweer voorbij. Langzaam maar zeker komen we weer in het ritme.
Ons werktempo daar gaan we nog aan werken, want het valt niet mee om alles af te krijgen.. Gelukkig
worden we al handiger in het werken met de Chromebooks!
Tafel van de week
Afgelopen week was de tafel van 2 aan bod en deze is door een deel van de klas ook al behaald!! Volgende
week is de tafel van 7 aan de beurt. Heel veel succes met oefenen!!
Slakkenrace
Rens uit groep 6 heeft afgelopen week hééééééééél veel slakken gezocht om een slakkenrace te houden in
zijn eigen groep. Dit leek ons ook wel wat en daarom hebben wij (net als groep 6) vandaag ook een
slakkenrace gehouden. We vonden dit leuk, vies, glibberig, ‘iiiieeellll’, en cool. De naam ‘race’ is volgens
ons alleen niet zo geschikt..
Groep 6
Naar buiten!
Aankomende tijd gaan we samen naar buiten om leuke,
spannende, coole, vieze, gekke dingen te doen!
Deze ideetjes staan in een boek van IVN ‘Naar Buiten!’
Rens, Noni en Justin hebben 28 slakken gezocht, hiermee
hebben we afgelopen week een slakkenrace gehouden. We
hebben ze allemaal namen gegeven: Meneer Slijmie, Peter,
Knollebol, Turbo Slakkie….Hoe snel denkt u dat een slak is?
Voor een opdracht uit het boek ‘Naar buiten!’ ben ik op zoek
naar iemand die een uil in de omgeving van zijn/haar huis
heeft. We willen namelijk een opdracht met braakballen gaan
doen. Kortom, wie heeft er braakballen thuis? En van wie
mogen we deze hebben om te gebruiken voor onze opdracht?
Handdoek mee
Willen jullie dinsdag 18 september een grote handdoek
meenemen?
Alvast bedankt!
Groep 7
E-waste race.
Gisteren hebben de kinderen een gastles gehad over de E-waste race(zie flyer onderaan). Het is de
bedoeling dat ze zoveel mogelijk oude(niet werkbare) elektrische apparatuur gaan verzamelen. In school,
bij de keuken, staan containers waar dit in kan. De grootte is net zoals uw grijze of groene container. Te
grote televisies e.d. die er niet inpassen kunnen niet ingeleverd worden.
De kinderen kunnen vanaf vandaag de spullen al meenemen/inleveren. Het invoeren op de website kan
pas vanaf maandag (dan start de actie). Per kabel/apparaat/telefoon verdienen de kinderen punten. De
klas/school met de meeste punten wint een schoolreis naar Nemo in Amsterdam. Superleuk natuurlijk en
het is voor een goed doel, namelijk het recyclen van apparatuur! Natuurlijk willen we zoveel mogelijk

verzamelen, dus ook andere klassen help mee!! De spullen in de containers stoppen mag alleen door
leerlingen van groep 7! De apparaten moeten nl. ingevoerd worden op de website, hier worden de
punten bij gehouden.
Ook mensen/familieleden uit de buurt kunnen op de website ewastrace.nl aangeven dat ze oude
elektronica hebben die opgehaald kan worden. Dus heeft u oude apparaten? Geef ze aan de leerlingen van
groep 7. We hopen op een groot succes!
De race start op 17 september en duurt tot vrijdag 12 oktober 10:00 uur.
Groep 8
De eerste twee weken zitten er al weer op in groep 8. De tijd gaat snel en we hebben al hard gewerkt.
Vorige week stond in het teken van kennismaken en afspraken in de klas.
Deze week zijn we begonnen met blok 1 van rekenen, taal en spelling.
Het is beste even wennen om allemaal te werken in de Chromebooks. Daarom kosten de lessen soms wat
meer tijd, maar langzamerhand beginnen we steeds beter te snappen hoe we de sommen moeten invullen
en waar we de lesstof kunnen vinden.
We hebben ook ontdekt dat het veel voordelen heeft om allemaal ons eigen scherm voor ons te hebben,
zo kunnen we veel makkelijker op onderzoek uitgaan in google earth of kunnen we onbekende woorden
makkelijker opzoeken.
Omdat we hebben geleerd hoe we thuis kunnen inloggen kunnen we ook ons huiswerk makkelijk terug
vinden als we het kwijt zijn. Zo staat de topo in kleur in Moo en kunnen we thuis makkelijk oefenen.
Deze week hebben de kinderen ook hun eerste huiswerk meegekregen. We schrijven dit allemaal in de
agenda, deze moet dus wel mee naar school.

