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AGENDA
Ma 1/10
Di 2/10
Woe Start Kinderboekenweek
3/10
Do 4/10 Dierendag
Vrij 5/10

BIJBELVERHALEN
KUN JIJ DAT OPLOSSEN?

Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper.
Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt, met brood
uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat
hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten
hem daarbij helpen.
TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

4 oktober – Dierendag

Donderdag 4 oktober is het dierendag. Hier willen we als school ook aandacht aan besteden.
Van 8.30u tot 8.45u zijn de huisdieren van harte welkom op het schoolplein. (Wel graag in een kooi of aan de lijn en
onder begeleiding van een volwassene.) U bent dan ook van harte welkom om met uw huisdier te komen. De
kinderen blijven om 8.30u buiten om de dieren te bekijken en aan elkaar te laten zien. De groepen 1 t/m 4 op het
onderbouwplein, de groepen 5 t/m 8 op het bovenbouwplein. Om 8.45u gaan de kinderen naar hun klassen en dan
is het de bedoeling dat de huisdieren weer met u meegaan naar huis. Een knuffeldier mag wel mee in de klas.
Groep 1 t/m 8 KINDERBOEKENWEEK!
Vanaf komende woensdag 3 oktober is het weer Kinderboekenweek! Het thema dit jaar is “Kom erbij”. Het gaat over
vriendschap. Veel boeken hebben als thema vriendschap en daar gaan we in de kinderboekenweek vast achter
komen. We starten met de opening op woensdag 3 oktober. We gaan zelf aan de slag met een boek maken en we
gaan ook samen lezen. Kinderen van allerlei groepen krijgen de kans om gezellig samen (als vriendjes) met elkaar te
lezen. Hoe we dat gaan doen blijft nog een beetje een verrassing, maar daar hoort u vast binnenkort meer over van
uw kind! We hopen op veel leesplezier de komende 2 weken!!

Krentenbaard.
Er zijn kinderen op school met krentenbaard. Op de volgende link (en onderaan deze weekinfo) vindt u informatie
over krentenbaard. https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/krentenbaard/
Groep 1
Het thema Olifanten en Elmer sluiten we af. Maandagmiddag mag u van 14.45-15.00 uur in de klas komen kijken en
luisteren naar wat we gedaan hebben. Volgende week gaan we over de herfst werken en spelen. Ik ben nog op zoek
naar kastanjes en eikels en ander herfstmateriaal voor in de klas. Wie wil er voor mij zoeken en dat meenemen naar
de klas? Alvast bedankt. Dan kunnen we (zogenaamd) koken met eikels, een winkeltje maken met kastanjes en
mooie taarten versieren met herfstmateriaal.
Maandag moet ook de tas met het Elmer-boek weer ingeleverd worden. Doet u ook de kaart er weer in? En mag uw
kind maandag de kleurplaat mee naar school om te laten zien?
Maandag begint ook de boekuitleen van de schoolbibliotheek. De kinderen krijgen een speciale tas van school en
mogen zelf een boek uitzoeken uit de schoolbibliotheek. Elke week gaan we op maandagmiddag boeken ruilen.
Groep 2
Deze week hebben we nog gewerkt over Ridder Rikki. De kinderen hebben een schild gemaakt. Hierbij zijn we ook
aan de slag geweest met het spiegelen van dingen. Dit ging heel goed!
Maandag 1 oktober sluiten we het project van de taaltas af. Wilt u maandag allemaal de taaltas met daarin het
prentenboek en de twee kaarten weer meegeven naar school? Van 14.45u tot 15.00u bent u van harte welkom om
samen met ons het project af te sluiten.
Maandag beginnen we dan ook voor het eerst met de boekenpret. Ieder kind mag dan een boek uitzoeken in de
schoolbibliotheek om thuis te lezen. Iedere maandagmiddag gaan we de boeken ruilen.
Ons nieuwe thema wordt de herfst. In de lettermuur komt dan ook de letter ‘h’ van herfst. Wat fijn om te zien dat er
al zoveel kinderen iets meenemen voor de lettermuur.
Uit groep 3
Rekenen:
Deze week hebben we de verliefde getallen geoefend. Verliefde getallen zijn samen 10.
We hebben dit niet aan de tafel geoefend, maar op een andere manier.
Op de foto’s kunt u zien hoe we dat gedaan hebben.

http://www.canrinus.nl/verliefde_getallen.swf , dit is een leuke oefensite.
Bieb: Aletta heeft deze week van alles verteld over onze schoolbieb. Wat voor boeken we allemaal hebben, waar de
kinderen de boeken kunnen vinden en natuurlijk…..HOE LEUK LEZEN EN VOORLEZEN IS!

Groep 3b en 4
Herfst! Wat gebeurt er met de blaadjes van een boom, hoelang duurt het voordat ze er vanaf vallen. We gaan dit
met elkaar bekijken. Ook de eikels en kastanjes zijn natuurlijk erg interessant. Leuk om te zien hoe kinderen hier mee
bezig zijn. Groep 3 heeft alweer een heel aantal nieuwe letters geleerd, zoals de t, ee en b. Ook vandaag krijgen ze
weer een oefenblad mee, wilt u deze week deze woordjes weer oefenen met uw kind. Voor groep 3 en 4 is het
belangrijk, maar ook leuk en gezellig om samen te lezen.
Met groep 4 hebben we een begin gemaakt met de tafels. Wat is een keersom nu eigenlijk?
En wat reken je dan eigenlijk uit? De kinderen zijn hier goed mee bezig geweest. Als er
bijvoorbeeld een som staat van
4 x 4 = , dan rekenen ze dit zo uit 4 + 4 + 4 + 4 = … En dit maken we dan beeldend. Dus we
zetten 4 kinderen voor de klas en elk kind heeft 4 potloden in zijn of haar hand. Ze moeten
eerst weten wat keersommen precies zijn, voordat we echt tafels gaan oefenen.
Van de afbeelding hiernaast kun je de tafelsom 3 x 5 maken, maar ook 5 x 3!
Als je goed kijkt, kun je overal om je heen tafels zien! Zoek er maar eens naar
met uw kind!! Bijv. 2 x 3 koeken in een verpakking!
Groep 5
Toets aardrijkskunde
Het is zover. Het eerste hoofdstuk van aardrijkskunde hebben we gehad. Afgelopen
maandag hebben de kinderen de samenvatting mee naar huis gekregen. We hebben besproken hoe dit het beste
geleerd kan worden en wat belangrijk is. Aankomende maandag, 1 oktober is de eerste toets. Veel succes met
leren!!
Donderdag dierendag
Volgende week donderdag is het dierendag en dan mogen de kinderen natuurlijk hun huisdier meenemen. Onze
huisdieren de hele dag meenemen in de klas, lijkt ons niet allemaal een goed idee. Daarom hebben we afgesproken
dat de kinderen hun beste knuffeldier mee nemen voor 1 dag.
Groep 6
Gym
Met de gymles zie ik een aantal kinderen zonder gymschoenen of zonder gymkleding. Zij gymmen dan in hun
‘gewone’ kleding. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. Zou u er op willen letten dat er op dinsdag en donderdag een
gymtas mee gaat naar school? Alvast bedankt.
Geschiedenis
Op maandag 15 oktober hebben we de geschiedenistoets over Hoofdstuk 1: ‘Van jagerskamp tot boerderij’.
De kinderen krijgen de samenvatting op vrijdag 5 oktober mee naar huis.
Aardrijkskunde
Op vrijdag 19 oktober hebben we onze eerste aardrijkskundetoets van groep 6. Deze toets bestaat uit twee
onderdelen. Een topografie onderdeel en een aantal vragen over het hoofdstuk waar we mee bezig zijn. Hoofdstuk 1
gaat over ‘Nederland in het klein’.
Aankomende week krijgen de kinderen alvast het onderdeel van topografie mee, zodat ze deze alvast kunnen
oefenen. En daar ruim de tijd voor hebben.
Over een tijdje krijgen ze de samenvatting van hoofdstuk 1: ‘Nederland in het klein’ mee.
Volgende week krijgen jullie per mail een link toegestuurd met een verwijzing naar Topomania. Hiermee kunnen de
kinderen thuis topografie oefenen op de computer.
Braakballen
We zijn op zoek naar braakballen. Wie-o-wie heeft er een roofvogel in de buurt? En kan ons braakballen leveren?
Over een paar weken willen we hier mee aan de slag!

Groep 7
Toets aardrijkskunde
Aanstaande maandag hebben de kinderen de eerste toets van aardrijkskunde. De samenvatting en topo hebben ze
mee naar huis gekregen. Heel veel succes!
Informatieavond ‘Bouwen aan de groep en jezelf’
Donderdagavond 4 oktober om 19.30 uur is er een informatieavond over het project. Wat is dit? In het kort:
Bouwen aan jezelf en aan de groep’ is een trainingsprogramma met als doel het gevoel van veiligheid in klassen te
versterken en te vergroten. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen en ontdekken dat je wel degelijk invloed hebt op
wat je zelf denkt en doet. Ze leren dus werken aan hun zelfvertrouwen, hoe je op een goede manier voor jezelf en
anderen op kunt komen, weerbaarder worden.
De training wordt gegeven door Nienke de Groot. Zij zal u deze avond hier van alles over vertellen.
Kinderpostzegels
Er wordt al flink wat verkocht, super!! We hebben nog tot woensdag 3 oktober om te verkopen, dan moeten de
enveloppen weer ingeleverd worden.
Stagiaire
Hoera! We hebben er een leuke juf bij. Denise van Dijken komt elke maandag en dinsdag bij ons in de groep
stagelopen. Zij is derdejaars Pabostudent, dus zij zal ook een aantal lessen geven. Zij zal zich een volgende week
voorstellen.
Groep 8:
We beginnen al aardig te wennen aan de laptops in de klas. We merken dat we steeds handiger worden in het
schakelen tussen tabbladen het snel zoeken naar informatie en ook het typen gaat steeds sneller. Als kinderen het
huiswerk kwijt zijn, kunnen ze inloggen op Moo om de werkbladen/leerbladen thuis uit te printen. Ze loggen in met:
Voornaam en eerste letter achternaam @regenboognoordscheschut.en3.nl Het wachtwoord is hetzelfde als op
school. (voorbeeld: yvonneu@regenboognoordscheschut.en3.nl)
Deze dinsdag was er nog een verrassing. We kregen ineens een extra juf. Het
komende half jaar komt ze elke dinsdag. Hieronder stelt ze zich even voor.
"Ik ben Ilse Koekoek, ben 18 jaar en kom uit Nieuwlande. Ik ben dit jaar begonnen
aan de Academische Pabo in Groningen. Voor het komende jaar loop ik stage op de
Regenboog in Noordscheschut. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en
kijk er naar uit om les te geven en de kinderen te leren kennen. De eerste helft van
het jaar loop ik stage in groep 8 bij juf Yvonne en de tweede helft waarschijnlijk in
de middenbouw. Als u nog meer over me wilt weten, spreek me gerust aan of kom even langs voor een praatje."
Volgende week ronden we het eerste thema af van Taal en spelling. Op Ambrasoft/mijnklas kunnen de kinderen de
woorden van team/chauffeur, baby, insect/cijfer nog extra oefenen.
Denktank:
De komende twee weken is er geen denktank.

