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AGENDA
Vrijdag

08 februari

Rapport/portfolio

Maandag

11 februari

10-minutengesprekken

Woensdag

13 februari

Opa/oma-ochtend (verdere info en uitnodiging volgt nog)

Donderdag

14 februari

10-minutengesprekken

Maandag

18 februari

Voorjaarsvakantie: t/m zondag 24 februari 2019

Donderdag

28 februari

GMR vergadering

Woensdag

06 maart

MR vergadering

Maandag

01 april

Ouderavond Kanjertraining om 19.15 uur in de Vredehorst

Alle jarigen van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Bijbelverhalen 28/01/2019

Thema: Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van
Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En
wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.

Spreekwoord/ gezegde van de maand februari:
“Wie niet sterk is moet slim zijn “

Nieuws uit de groepen
Groep 5A
Beste ouders/verzorgers van groep 5a,
Wat hebben de kinderen de afgelopen weken hard gewerkt.
We zijn deze week begonnen aan blok 6 van rekenen. Dit blok gaat over klok
kijken en het tijdsverschil uitrekenen tussen twee klokken. Dit vinden de
meeste kinderen erg lastig. Het tweede doel gaat over verdubbelen (x2) en
halveren (:2). We zijn druk aan het oefenen met de helft van 30,50,70,90
maar ook 300,500,700 en 900. Het derde doel gaat over meten. De kinderen
moeten verschillende maten met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: 109 cm is
minder dan 1 meter. De kinderen antwoorden dan met waar of niet waar.
Het laatste doel gaat over de omtrek en oppervlakte.
Bij Staal hebben we een nieuwe categorie geleerd: centwoord; je hoort de
/s/ maar je schrijft de /c/. Ook hebben we bij het onderdeel grammatica het
onderwerp geleerd. Deze vinden we door te vragen; wie of wat +
persoonsvorm.
Vorige week woensdag hebben we in plaats van gym lekker in de sneeuw gespeeld. Het was één groot feest. In de
klas hebben we bij handvaardigheid gewerkt over sneeuw en winter. Er hangen prachtige tekeningen van
sneeuwpoppen en pinguïns op de muur en op het raam hangen prachtige sneeuwvlokken.
Afgelopen vrijdag hebben we de extra luizencontrole gehad. De klas is weer luis vrij.
Vanaf volgende week krijgen wij een stagiaire in de klas. Haar naam is Laura. Ze zal zich in de volgende nieuwsbrief
voorstellen.

Groep 5B
Beste ouders/verzorgers van groep 5B,
We hebben de afgelopen werken erg hard gewerkt, het was lekker rustig in
de klas, zodat iedereen zijn of haar Cito goed kon maken. We zijn deze week
begonnen aan blok 6 van rekenen. De toetsdoelen zijn: klokkijken - hoeveel
tijd is er voorbij, verdubbelen en halveren, we gaan bezig met mm, cm, dm
en m, omtrek en oppervlakte.
Bij Staal hebben we de categorie ''centwoord'' geleerd - je hoort de /s/, maar
je schrijft de /c/. Bij grammatica zijn we bezig geweest met het zoeken van
het onderwerp. Wie of wat + persoonsvorm.
Fijn dat er zoveel ouders op het Inloopuur waren, de kinderen hebben
genoten om jullie weer het één en ander te laten zien en vertellen.
Groetjes uit groep 5B

Groep 5C
Afgelopen weken hebben we hard gewerkt. Inmiddels zijn alle citotoetsen gemaakt. Ook
hebben we vorige week de toets van Leeslink (begrijpend lezen) gemaakt. We merken dat
veel kinderen dit nog best pittig vinden. Het is belangrijk dat niet alleen de tekst, maar ook
de vragen goed gelezen worden om zo een juist antwoord te kunnen geven. Het is zinvol
om thuis veel te lezen met de kinderen. Stelt u vooral ook veel vragen over de gelezen
tekst. Zo wordt niet alleen het technisch lezen geoefend, maar ook het begrijpend lezen.
Vorige weken hebben we met Topondernemers gewerkt aan de stad van 2050. De
kinderen hebben met elkaar nagedacht over hoe dit er volgens hen uit zal zien. Dit heeft u
kunnen bekijken tijdens het inloopuur. Afgelopen week hebben we geleerd over een
Romeinse stad.
Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we gedurende vier weken
muzieklessen, verzorgd door Scala. De kinderen leren een stukje theorie en maken kennis
met verschillende instrumenten. Zo hebben de kinderen al muziek met boomwhackers,
panfluiten en hun eigen lijf gemaakt!
Wat leuk dat er belangstelling was tijdens het inloopuur, afgelopen maandag!
We hebben deze week €5,40 voor de zending gespaard.
Hartelijke groeten van de juffen.
Groep 6A
We hebben drukke weken achter de rug.
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt en diverse toetsen gemaakt.
Morgen staat nog de topotoets op de planning en daarna sluiten we een periode
vol toetsen af met een gezellig feestje, omdat juf jarig is geweest.
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis en de week
erna zijn de 10-minutengesprekken. Als u zich hiervoor nog niet heeft
ingeschreven, zou u dit dan alsnog willen doen?
Gezellig dat er afgelopen maandag zoveel ouders tijdens het inloopuur zijn komen
kijken naar wat we de afgelopen periode hebben gedaan.
Deze week zijn we begonnen aan blok 5 van spelling waarbij het deze week vooral
gaat over verkleinwoorden op -aatje, -ootje, -uutje en -nkje. Ook zijn we begonnen
aan een nieuw blok (blok 6) van rekenen. Dit blok werken we over werken met de
rekenmachine, getallen afronden en keer- en deelsommen uitrekenen die we uit
een verhaal/plaatje halen.
Vorige week maakten we tijdens een les kanjertraining tekeningen van elkaar. Het
was erg leuk om te zien hoe iedereen op een positieve manier met elkaar bezig was en elkaar goed observeerde.
Op woensdag 13 februari is de opa- en omamorgen. Voor ons betekent dit dat de opa's en oma's welkom zijn van
10.30 uur tot 11.00 uur.
Groet, groep 6a en de juffen.

Groep 6B
We hebben een aantal drukke weken achter de rug waarin we veel verschillende
toetsen hebben gemaakt. De resultaten hiervan kunt u zien op het rapport. In
het 10-minuten gesprek naar aanleiding van het rapport krijgt u ook in een
grafiek de ontwikkeling van uw zoon of dochter te zien.
Wanneer u zich nog niet heeft ingetekend voor de gesprekken van 11 of 14
februari, dan wil ik u verzoeken dit zo snel mogelijk te doen!
Twee weken geleden heeft juf E. de eerste muziekles gegeven, vandaag is er ze
ook en volgende week komt ze nog eens.
Na de gymles hebben we de afspraak dat de kinderen douchen. Ik merk dat er
kinderen zijn die vaak geen handdoek mee hebben en daardoor niet kunnen
douchen. Na de gymles moeten we nog tot 14.00 uur naar school en het kan
geen kwaad om weer fris in de klas te kunnen zitten. Wilt u eraan denken om
een handdoek mee te geven? Alvast bedankt!
Vorige week hebben we een start gemaakt met blok 5 van spelling. In de blok
leren we de volgende categorieën: verkleinwoordjes die eindigen op –ootje, -aatje, -uutje en –nkje zoals: autootje
en buiginkje, cadeauwoorden (ik hoor –oo, maar schrijf –eau) en het klankgroepenwoord stoffelijk bijvoeglijk
naamwoord (stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, dus met –en zoals: glazen en linnen). De grammatica gaat dit blok over
het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord en de persoonsvorm vinden door de tijd van de zin te veranderen.
Rekenen gaat dit blok over: werken met de rekenmachine, getallen afronden en keer- en deelsommen uitrekenen
die in een context (verhaaltje / plaatje) staan.
Morgen maken de kinderen de tweede toets van topografie! Vandaag dus nog even goed oefenen allemaal.
Op woensdag 13 februari is de opa- en omamorgen. Voor ons betekent dit dat de opa's en oma's welkom zijn van
10.30 uur tot 11.00 uur. De uitnodigingen zijn gisteren uitgedeeld!
Zendingsgeld: €1,50.
Vriendelijke groet,
Groep 6B en meester.
Groep 6C
Deze week hebben we de leerlingvolgsysteem toetsen afgerond en kunnen
we weer met de rekenmethode en andere vakken aan de slag. We hebben
hard gewerkt want ook voor Leeslink en topografie hebben we nog toetsen
gemaakt die meetellen voor het rapport. Deze gaat volgende week vrijdag
mee naar huis. De gesprekkenronde is reeds geopend en de planning komt zo
spoedig mogelijk naar u toe.
Deze week hebben we ook het inloopuur gehad en vooral het vak
topondernemers werd extra belicht. We zijn bezig met het thema "Ik, jij, wij"
waarbij veel verschillende opdrachten te doen zijn, een kleine selectie was te
zien in ons lokaal. Volgende week hebben we alweer de laatste keer
muziekles van muziekmeester J. Het is erg leuk om bezig te zijn met "echte"
muziekinstrumenten. Vorige week was het de panfluit en ook de
boomwhackers zijn fanatiek gebruikt.
Alvast voor in de agenda: maandag 20 mei gaan we naar het Hunebedcentrum (passend bij het thema van
Topondernemers) en maandag 24 juni staat het schoolreisje gepland. Verdere informatie volgt later.

Groep 7A
Beste ouders/verzorgers
We zijn al een paar weken bezig met de Cito’s en we hebben er al veel
verschillende gehad zoals: rekenen, spelling, werkwoordspelling en
begrijpend lezen. De kinderen hebben goed hun best gedaan, ook al voelden
ze de druk wel.
Vrijdag sluiten we het blok van rekenen en spelling af met toetsen.
Volgende week beginnen we aan het 2e werkstuk. De kinderen moeten voor
de meivakantie de werkstukken inleveren.
Op 8 februari krijgt iedereen zijn of haar rapport mee.
U kunt zich nu weer inschrijven voor de 10 minuten gesprekken. Dit kan via
het Ouderportaal.
Op 13 februari is er een opa- en oma- ochtend. Hiervoor hebben we de
uitnodiging meegekregen.
Groep 7B
Hallo ouders en kinderen van groep 7b,
Yes, de cito's van begrijpend lezen, rekenen, werkwoordspelling en spelling zijn
afgerond. We werken nu weer met het doelenblad en dat vinden we fijn!
We beginnen weer met een nieuw werkstuk, zoals bij het vorige werkstuk
hebben we weer een procesboekje dat 4 maart ingeleverd moet worden. Het
werkstuk moet 15 april ingeleverd worden. Maar het mag natuurlijk ook eerder!
Vorige week hebben we gym gekregen van studenten van het Alfacollege. Dit
vonden we allemaal heel leuk. We deden 'allesbal, dus hockey, trefbal, handbal,
voetbal, in verschillende groepjes tegen elkaar.
Woensdag 13 februari mogen de opa's en oma's bij ons komen kijken. De
uitnodiging is al mee naar huis gekomen.

Groep 7C
Hallo ouders/verzorgers van groep 7C,
Hierbij het nieuws van de afgelopen dagen. De kinderen zijn de afgelopen
weken flink wezen werken aan de citotoetsen begrijpend lezen, rekenen en
spelling. Deze week hebben wij de laatste toetsen gemaakt. Na de
citoperiode zullen wij de lesmethode weer op gaan pakken. Met spelling
zullen wij gaan beginnen met het nieuwe boek H5 hier staat het koppelteken
centraal, zoals Noord-Holland of zo-even. De kinderen leren het koppelteken
te gebruiken om klinkerbotsing te voorkomen. Ook zullen de kinderen dit
hoofdstuk bezig gaan met de verleden tijd van de woorden die eindigen op zen, denk aan het woordje verhuizen. Met rekenen beginnen wij aan H6, hier
leren de kinderen werken met de volgende doelen: nieuwe prijs uitrekenen
met % korting, aan de hand van twee prijzen uitrekenen hoeveel % korting er
is gegeven. Ook gaan ze bezig met plaatsen van kommagetallen op een
getallenlijn en getallen ordenen van klein naar groot. Bijvoorbeeld 0,7 - 1/3 - 0,34 ordenen. Ook zullen we aandacht
geven aan verhaaltjessommen met + en -. De kinderen hebben allemaal hun werkstuk ingeleverd in de klas en wij zijn
inmiddels begonnen met het doorlezen van elkaars werkstukken. Dit levert leuke reacties op en de kinderen zijn erg
enthousiast. Sommige kinderen hebben het nieuwe procesboekje al weer mee naar huis genomen.

Het werkstuk moet in de week voor de meivakantie ingeleverd worden, de kinderen hebben hier nog wel even tijd
voor. 8 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis en de week erna zullen de 10-minutengesprekken
plaatsvinden. Op 13 februari is de opa- en oma-morgen, de kinderen hebben een brief meegekregen met al het
informatie erin. .
Groepen 8
Jippie! De cito's zijn weer achter de rug!
Project 2 de WO en 4 februari bezoek kamp Westerbork
We hebben voldoende ouders om te begeleiden op 4 februari a.s. Wat fijn!
Via een bericht op het ouderportaal informeren we u over de tijden en wat
we hebben afgesproken. Op school hebben we een tentoonstelling gemaakt
over de 2de Wereld Oorlog. Op woensdag 13 februari kunnen opa’s en oma’s
de tentoonstelling bekijken van 10.30 uur tot 11.00 uur. Daarnaast is er voor u
als ouders/verzorgers de mogelijkheid om op vrijdagmiddag 15 februari van
12.30 uur – 13.30 uur te komen kijken.

Cito’s
We hebben de cito’s achter de rug. De kinderen hebben enorm hun best gedaan.
Rots en water
Morgen gaan we weer naar Rots en Water. Door ziekte is de datum van het kijkmoment iets opgeschoven. Namelijk
vrijdag 1 maart a.s. groep 8b om 8.45 uur en 8a om 9.45 uur.
Open avond VO
We hebben de open avonden gehad van het voortgezet onderwijs. Leuk om al de verhalen te horen van de kinderen.
Sommigen weten al precies waar ze heen willen. In week 7 zijn de 15 minuten gesprekken. Dan krijgt u een definitief
advies. We nemen samen het onderwijskundig rapport door. Dit is het rapport waarin wij vertellen aan het
voortgezet onderwijs over uw kind en zijn of haar resultaten. Dan krijgt u ook een ouderformulier mee waarin u uw
kind aanmeldt op een school. Dit formulier neemt uw kind weer mee terug naar school zodat wij alles naar de juiste
school kunnen sturen.
Groeten uit groep 8

