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13 november 2017  2017-2018  nr. 09 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Sinterklaas: SCHOEN MEENEMEN 

Alle leerlingen moeten voor vrijdag 17 november een schoen 

meenemen. Alvast bedankt!  

5 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.  

 

Kerst:  

Wij zoeken schone glazen potjes. Graag inleveren bij de 

leerkracht.   

 

Groep 1 en 2  

U kunt zich tot woensdag 15 november inschrijven voor de 15- 

minuten gesprekken. 
 

Deze week werken we voor het laatst over het thema: ‘Herfst’. We 

werken daarna over het thema: ‘Sinterklaas’.  

De kinderen van groep 1 oefenen de kleuren en sorteren 

voorwerpen op kleur. Daarnaast maken ze kennis met de 

driehoek.  

De kinderen van groep 2 oefenen de dagen van de week en de 

daar bijbehorende begrippen (gisteren, morgen, eergisteren, 

overmorgen). Daarnaast herhalen we de cijfers 1 – 10 en leren 

we de ovaal.  
 

Op vrijdag 17 november gaan we onze schoen zetten in de klas. 

Graag daarom allemaal een schoen meenemen.  

 

Groep 3  

U kunt zich tot woensdag inschrijven voor de 15-minuten 

gesprekken.  
 

Lezen: Deze week ronden we kern 3 af en hebben we een 

leestoets en lettertoets. De leerlingen krijgen weer een diploma 

mee met het resultaat. We beginnen dan ook met kern 4. Ze 

krijgen het nieuwe veilig en vlot boekje mee naar huis. Veel plezier 

met lezen!  
 

Rekenen: Wij hebben een rekenvriendje in de klas en hij heet 

Waku-Waku. Hij kan nu 5 en 10 zeggen. De leerlingen moeten dan 

sommetjes maken met het antwoord 5 of 10. Deze week 

beginnen we met de splitspaal van 6. We blijven de andere 

splitspalen oefenen.  
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BELANGRIJKE DATA 

 17-11-2017 

Schoen zetten 

 

5-12-2017 

Leerlingen om 12.00 uur vrij 
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Groep 4/5 

Groep 4: Met rekenen werken we deze week aan + en – sommen 

tot 100. Daarnaast oefenen we verder met de tafel van 2!  

Met spelling en taal werken we verder in hoofdstuk 3.  
 

Groep 5: Deze week werken we met rekenen aan lengte en 

omtrek, daarnaast oefenen we nog de tafel van 8. Met taal en 

spelling werken we verder in hoofdstuk 3. 
 

- U kunt zich tot woensdag inschrijven voor de 15-minuten 

gesprekken. 

- Vrijdag mogen de kinderen hun schoen zetten. 

Groep 6 

We blijven aankomende week bij het rekenen en spelling werken 

aan dezelfde doelen. Iedereen heeft een blad meegekregen 

naar huis, zodat ze de woordjes van deze periode kunnen 

oefenen. Leerdoelen in het werkpakket van Snappet kunnen 

zowel voor spelling als voor rekenen ook thuis geoefend worden.  

Dinsdag brengen we een bezoek aan de bieb, hier zullen we een 

workshop volgen.  

 

Groep 7 

Spelling: Aan het eind van deze week maken de kinderen het 

controledictee van hoofdstuk 3. Het werkwoord gedeelte gaat 

over werkwoorden die in de ik-vorm een t of een d op het eind 

hebben. De kinderen hoeven alleen de tegenwoordige tijd te 

kennen. Het dictee van de niet werkwoorden gaat over woorden 

met TH die klinkt als een T, woorden met een B die klinkt als een P, 

woorden met een C die klinkt als een K en woorden met een SZ 

combinatie in het midden. 

Taal: Vrijdag maken de kinderen de taaltoets van hoofdstuk 3.  

Rekenen: De doelen voor deze week zijn: 

 Vermenigvuldigen van geldbedragen via ronde getallen (3 

pakken suiker van €1,99) 

 Delen van geldbedragen via ronde getallen (€5,97 voor 3 

pakken suiker) 

 Omzetten van alle lengtematen 

 Lengtematen vergelijken en ordenen 
 

Dinsdag hebben we een workshop. Deze hebben we nog 

tegoed van de Kinderboekenweek. 

Deze is waarschijnlijk op school. Mocht dit niet zo zijn dan krijgen 

de kinderen maandag een briefje mee waarin staat dat ze 

dinsdag op de fiets moeten komen. 
 

U kunt zich vanaf maandag tot en met woensdag inschrijven 

voor de 15 minuten gesprekken. De lijsten hangen in de gang bij 

groep 6. 

 

JARIG DEZE WEEK: 

11-11-2017 

Jannita Stoffers 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Groep 8 

Uitnodiging voorlopige gesprekken Voortgezet Onderwijs:  

Volgende week krijgen de leerlingen een uitnodiging mee voor de 

voorlopige gesprekken Voortgezet Onderwijs. Deze gesprekken zijn 

i.p.v. de reguliere 15 minuten gesprekken. U hoeft zich dus niet in te 

schrijven voor gesprekken. Op deze gesprekken wordt er 

gesproken wat het mogelijke uitstroomprofiel van de leerling wordt. 

Dit is nog niet definitief! De kinderen zijn bij deze gesprekken 

aanwezig. 
 

Taal en Spelling: 

Deze week hebben de leerlingen het controledictee van thema 3. 

Bij taal herhalen we aangeboden stof van thema 3. We werken aan 

gezegdes, samengestelde zinnen en werken met leestekens. 
 

Dinsdag gaan we naar de bibliotheek. 

Alle leerlingen moeten deze dag hun fiets meenemen. 

 

VAN DERDEN 
  

 

 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


