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Nieuwsbrief
Nieuws uit de school
Groep 1
Maandag ben ik begonnen met lesgeven in groep 1. Ik heb een
hele gezellige eerste week gehad!
De klas wordt steeds gezelliger, met een bouwhoek, leeshoek en
knutsel-/kleihoek.
Net als groep 2 werken ook wij over de letter 'W' in het thema
'Winter'.
We hebben samen een woordweb gemaakt. Gelukkig wisten de
leerlingen al heel veel woorden te bedenken in het thema.
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Groep 2
Afgelopen week hebben we een begin gemaakt met het thema
winter. We hebben het verhaal gehoord van ‘Kikker in de kou’,
een woordweb bij het thema gemaakt, de letter W geleerd en de
beginklank en eindklank van woorden geoefend. Daarnaast
hebben de kinderen een wc- rol met pindakaas ingesmeerd en
door vogelzaad gerold. We helpen de vogels een handje in deze
periode. Komende week werken we verder aan dit thema.
Verjaardag juf Mendy: In de tweede week van de Kerstvakantie
(5 januari) ben ik jarig geweest. Graag wil ik op donderdag 18
januari met de kinderen van groep 2, mijn verjaardag in de klas
vieren. De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken
mee. Hier wordt voor gezorgd.

BELANGRIJKE DATA
15-1-2018
Atelier Abel groep 6
22-1-2018
8.30-9.15 Koffieochtend
1-2-2018
Leerlingenraad
5-2-2018

Groep 3
Lezen: Wij zijn begonnen met kern 6. De leerlingen leren de laatste
letters. Vorige week hebben de kinderen een nieuw veilig en vlot
boekje gekregen. Veel plezier met lezen.

Ouderraadsvergadering

Rekenen: In de klas gaan wij verder met splitsen en maken we
sommen tot 10. De leerlingen kennen de tientallen uit het hoofd
(10-20-30-40 enz.). Nu moeten de leerlingen een getal tussen een
tiental plaatsen.
Klokkijken: Deze week zijn wij begonnen met klokkijken. We leren
de hele en halve uren.
Project: Deze week begint groep 3 ook met project. We gaan
werken over het thema ‘voel je fit’. Dit doen we op maandag en
dinsdag samen met groep 4.
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Groep 4/5
Groep 4
Rekenen: Deze week werken we verder aan het domein lengte en
omtrek. We leren wat een meter, een centimeter en een kilometer is.
Ook kunnen we meten met een liniaal.
Verder oefenen we deze week de tafel van 3. Wilt u deze tafel thuis
ook oefenen?
Taal/spelling: Dinsdag hebben we het parkeerweekdictee. Vanaf
woensdag beginnen we met een nieuw hoofdstuk van taal en spelling.
Met spelling werken we aan de volgende categorieën:
- Woorden met ch en cht
- Woorden met ei
- Woorden met ou/ouw
- Woorden met de stomme e (ik hoor u, maar schrijf e)
Deze week begint groep 4 ook met project. We gaan werken over het
thema ‘voel je fit’. Dit doen we op maandag en dinsdag samen met
groep 3.

JARIG DEZE WEEK:
18-1-2018
Aaliyah Phylipsen
18-1-2018
Sem van de Vijver

Van harte
gefeliciteerd!

Rapporten: Willen alle leerlingen, die hun rapport nog niet ingeleverd
hebben, deze mee naar school nemen.
Groep 5
Rekenen: Deze week werken we aan het domein grafieken en
tabellen. We leren wat een staafgrafiek is en wat turven is. Er zijn nog
een aantal kinderen die tafels moeten opzeggen. De kinderen weten
zelf welke tafel ze nog moeten leren. Wilt u dit thuis ook oefenen?
Taal/spelling: Dinsdag hebben we het parkeerweekdictee. Vanaf
woensdag beginnen we met een nieuw hoofdstuk van taal en spelling.
Met spelling werken we aan de volgende categorieën:
- Woorden met ij
- Woorden met au/auw
- Woorden met ou/ouw
- Woorden met -ig
Rapporten: Willen alle leerlingen, die hun rapport nog niet ingeleverd
hebben, deze mee naar school nemen.

Groep 6
Afgelopen week hebben we een stap gemaakt richting het zelf
inplannen van ons werk. De leerlingen krijgen drie leerdoelen voor
rekenen en plannen deze de desbetreffende week in. Aan het einde
van de week moeten alle drie de doelen behaald zijn. We zijn deze
week me drie doelen op het gebied van breuken gestart, volgende
week komen hier vier doelen bij.
Maandagochtend komt Elsbeth van Atelier Abel in de groep. Zij gaat met ons aan de slag over
het thema: ‘Het Posttheater
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Woensdag hebben de leerlingen het signaaldictee; dit gaat over de
categorieën: z klinkt als s, woorden met voorvoegsel ont-, achtervoegsel –
ig en –lijk.
Met taal gaan we verder met de stof van voor de kerstvakantie.

Groep 7
Rekenen:
We werken deze week aan de volgende doelen:
 502 B. Miljoenen en miljarden als kommagetal
 436 D. Sommen als 60,3-59,8 en 71,02-69,9 uitrekenen via verschil
bepalen
 489 D. Optellen en aftrekken van eenvoudige, ongelijknamige
breuken
Taal en spelling:
We werken verder in thema 5.
Voor spelling zijn dit de woorden met: -tie en ctie aan het eind, woorden
met –lijk aan het eind en woorden die eindigen op –heid of – teit.
Huiswerk:
De kinderen krijgen huiswerk mee voor spelling en/of rekenen.
Cito:
De komende weken zullen we de citotoetsen gaan maken voor rekenen,
spelling, lezen en begrijpend lezen.

Groep 8
Rapporten: Willen alle leerlingen, die hun rapport nog niet ingeleverd
hebben, deze mee naar school nemen.
Rekenen: We zijn met rekenen aan het werk in ons werkpakket. De
leerlingen kunnen in hun map zien waar ze nog moeite mee hebben. Hier
kunnen ze de komende weken aan werken.
Taal en Spelling: Deze week zijn we verder gaan werken in thema 5.
Aankomende week is de laatste week dat we hieraan werken.
LOVS Cito: De komende weken gaan we aan de slag met de laatste Cito’s
van het schooljaar. Zodra we alle Cito’s achter de rug hebben, krijgen de
leerlingen een uitnodiging mee voor hun eindgesprek van het voortgezet
onderwijs.
In april maken de leerlingen nog een Route-8 toets. Deze is alleen maar
bedoeld om te kijken of de school het juiste advies aan de leerlingen heeft
gegeven.
Open dagen VO: Ter herinnering staan hieronder de open dagen nog een
keer. De leerlingen krijgen deze week een checklist mee, die je eventueel
kunt gebruiken tijdens de open dagen.
 Woensdag 24 januari:
Esdal College Emmen van 14:00 – 20:00
 Woensdag 31 januari:
Carmel College van 14:00 – 21:00
 Woensdag 07 februari: Hondsrug College van 14:00 – 21:00
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Schoolregels

