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Nieuwsbrief nummer 03
Schooljaar 2019 -2020

Algemene informatie:
Kinderboekenweek 2019.
Het is alweer bijna zover… de start van de Kinderboekenweek! Tijdens de Kinderboekenweek staat
eigenlijk alles in het teken van boeken voor kinderen en lezen. Het gaat natuurlijk niet alleen over ‘het
schrijven’ van verhalen of gedichten, maar ook over het ‘illustreren’ van boeken. Veel boeken zijn
immers beroemd geworden omdat de illustraties erbij geweldig zijn. Ook wij doen weer mee aan de
grootste, succesvolste én leukste leesbevorderingscampagne van het jaar! Dit jaar is het thema: Reis
mee! De leukste kinderboeken over voertuigen staan centraal van woensdag 2 oktober tot en met
zondag 13 oktober 2019. Deze zijn dan ook allemaal te vinden in onze boekenkast!
Boekenmarkt
Om het belang van lezen en het kinderboek extra te stimuleren, organiseren we tijdens de
Kinderboekenweek een boekenmarkt. Zie hiervoor de uitnodiging in de bijlage.
Wij kunnen niet wachten om mee te reizen!
Vriendelijke groet en wie weet tot ziens op onze boekenmarkt,
Werkgroep Kinderboekenweek

Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

30-09
01-10
02-10
03-10
04-10

*
Teamvergadering na schooltijd.
Start Kinderboekenweek.
*
Verzending nieuwsbrief 04.

Groepsinformatie.
Groep 1/2A en 1/2B:
Deze week hebben wij het over vervoer en reizen gehad. Waarmee kan je naar een ander land
reizen. Dit alvast als voorproefje van de Kinderboekenweek met het thema "Op reis".
Deze start op woensdag 2 oktober. De kinderen gaan volgende week verder met knutselen over dit
thema.
De letter van de week is de m van muts. Spulletjes voor de lettermuur en letterkast zijn van harte
welkom. Deze letter mag op iedere plaats in het woord staan.
Vanaf vorige week lezen wij iedere woensdagochtend met kinderen uit groep 7 en 8. Het is
belangrijk dat wij op tijd kunnen beginnen omdat sommige kleuters in het lokaal van groep 7 en 8
lezen. De eerste keer is heel erg goed gegaan, wij hebben al zin in volgende week.
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In de maand oktober gaan de kleuters niet op donderdag naar het speellokaal, maar krijgen
dansles in de aula. Gemakkelijke kleding op deze dag is nog steeds wenselijk.
Fijn weekend allemaal en tot maandag.
De kleuterjuffen

Groep 3A en 3B:
Deze week hebben wij weer nieuwe letters en woorden geleerd. De letters r, e en v kwamen aan
bod in de woorden 'raak', 'rem' en 'vis'. Met rekenen zijn wij bezig geweest met plaatsbepaling,
getalbeelden, de getallenlijn, de dobbelsteen en het schrijven van de cijfers 0 t/m 9. Ook hebben wij
gewerkt met de chromebooks. We maken eerst de les van rekenen in ons werkboek en daarna de
verwerking op de Chromebooks. Vrijdag hebben wij het eerste blok afgerond met een toets. Goed
gewerkt allemaal.
Woensdag 2 oktober starten wij met de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'Op reis'. Op
dezelfde dag krijgt groep 3b ook nog bezoek van een huisdier. Welk dier zal het zijn? We zijn
benieuwd! De gymles voor groep 3b kan dan helaas niet doorgaan.
Groep 3a krijgt dinsdag 8 oktober een huisdier op visite. Zou het hetzelfde dier zijn?
Op donderdag 3 oktober is juf Demi afwezig. Juf Anika uit groep 6 staat voor de groep.
Fijn weekend allemaal,
De leerkrachten van groep 3

Groep 4:
Wat een gezellige, stoere en mooie kermisverhalen hadden jullie afgelopen maandag in de kring,
leuk hoor! Het beste verhaal was van Teije, want zijn broertje Sten is geboren, Teije heeft
getrakteerd en we hebben allemaal een kinderwagen geknutseld, met of zonder baby erin, en hier
een mooi boek van gemaakt. Van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie heel veel heel veel gelukt
met elkaar.
Afgelopen week is onze stagiaire juf Anneroos begonnen, zij is er elke dinsdag en heeft ook twee
keer een stagedriedaagse, we wensen haar veel plezier en succes!
Inmiddels zijn de eerste methodetoetsen afgenomen voor spelling en taal, komende week gaan we
herhalen wat nog lastig is en verrijken wat al prima gaat.
Dit schooljaar is Saskia Ezendam, de moeder van Faye, onze klassenmoeder, fijn! De groepsapp
bestaat al dus zal doorgezet worden ingezet wanneer nodig.
Het eerste thema van onze nieuwe technisch leesmethode Atlantis is: "Op stap", en het thema van
de Kinderboekenweek, die woensdag 2 oktober begint is ”Op reis", past mooi bij elkaar dus! In de
klas hebben we een themahoekje ingericht dus als jullie nog boeken thuis hebben over dit thema
mogen ze mee naar school (graag voorzien van naam).
Dinsdag is juf Danny ambulant en staat juf Dyonne voor onze groep, er komt die dag ook een
speciale gast.......................
Fijn weekend allemaal! Juf Henriëtte en juf Danny
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Groep 5:
Binnenkort gaan we beginnen met de leesbeurten! Het is de bedoeling dat de kinderen een stukje
voorlezen uit een boek van hun eigen leesniveau. Het is leuk en verstandig om het ook thuis
natuurlijk even te oefenen. Het is de bedoeling dat de kinderen proberen om niet te snel te lezen.
Ook is het goed om te letten op de leestekens. We bespreken na afloop hoe het ging.
Heel veel succes met het voorbereiden van je leesbeurt. Als er nog vragen zijn, horen we het graag!
Woensdag heeft juf Ester een cursus, juf Nelleke is dan in de groep.
Huiswerk voor dinsdag:
Leren de tafel van 3.
Woordenschat woorden toets over het ziekenhuis.
We wensen iedereen een goed weekend toe,
juf Ester en juf Nelleke

Groep 6A en 6B:
We zijn maandag gestart met de brandoefening! Dat was wel even schrikken maar het verliep
allemaal goed. Verder zijn we deze week gestart met het project "Zaaien en kiemen" van de
Naktuinbouw. In de groepen werd het een en ander verteld over dit onderwerp, daarna mochten
we allemaal drie grauwe erwtenbonen in een potje met aarde stoppen. We gaan nu allemaal
bijhouden hoe de boon groeit én we geven twee keer in de week een beetje water. We zijn
enthousiast en heel benieuwd hoe het gaat groeien! Op dinsdag 15 oktober gaan we op excursie
naar Naktuinbouw toe en op dinsdag 5 november hebben we opnieuw een gastles en sluiten we
het project af met het evalueren van de groei van de bonen.
Deze week was ook 'de week tegen pesten'. Hier hebben we aandacht aan besteed door de
Heldengame te spelen. De kinderen kwamen nieuwe dingen van elkaar te weten, moesten
nadenken over stellingen en hebben samenwerkingsopdrachten gedaan, leuk!
Tijdens taal zijn we bezig met de laatste lessen van het thema Amsterdam en daarna maken we de
toets. Tijdens de rekenlessen behandelen we de verschillende kalenders die er zijn. Denk
bijvoorbeeld aan een verjaardagskalender of de schoolagenda. Verder maken we grote
deelsommen, deelsommen met rest en zijn we aan het "schatten". Dat is soms nog best lastig, we
rekenen het liever precies uit.
We herhalen de categorieën van spelling en bijvoorbeeld ook de leestekens: .,!?
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is "Reis mee". Er zullen deze
periode verschillende, extra activiteiten rondom boeken en lezen worden gedaan.
Huiswerk:
dinsdag 1 oktober stencil rekenen: kolomsgewijs rekenen.
dinsdag 8 oktober toets Engels.
Prettig weekend!
De juffen.
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Groep 7:
Na een heerlijk kermisweekend, zat iedereen maandag vol met verhalen. Zo te horen heeft
iedereen het naar de zin naar de zin gehad. Nu weer keihard aan de slag en op naar de
herfstvakantie.
Wat onwijs leuk dat álle leerlingen uit onze groep aan de slag gaan met het typen! Natuurlijk krijg
je hiervoor ook tijd in de klas, maar ook thuis moet er wat gebeuren. Je hebt een jaar de tijd om het
certificaat te gaan halen, zet 'm op allemaal!
We hebben kennisgemaakt met onze stagejuf Juul. Zij zal de komende dinsdagen bij ons in de
groep stagelopen.
De komende 4 weken is juf Karin afwezig; zij gaat een mooie reis maken naar Nieuw Zeeland.
Gelukkig hebben we juf Yvonne bereid gevonden om in te vallen en ook juf Marian werkt deze
weken een dagje extra in de groep.
Woensdag start de Kinderboekenweek (het thema dit jaar is 'Reis mee') en gaan wij ook kijken wie
er uit onze klas mee wil doen met de voorleeswedstrijd. Wil je dit, ga dan alvast op zoek naar een
leuk boek waaruit je mooi kan voorlezen! Sowieso is het leuk als je je favoriete boek mee naar
school neemt of juist een boek wat perfect bij dit thema past!
Het huiswerk voor de komende week:
Gedichten: Quinten, Doutzen, Sam, Omneya en Kara.
Din 1 okt: Toets A'kunde 1
Don 3 okt: Toets taal Sẗrips.
Denk ook aan de vredesposter!
Fijn weekend!

Groep 8:
We hebben weer hard gewerkt deze week. De toetsen voor taal en spelling hebben we gemaakt,
zowel op papier als digitaal. Ook hebben we de eerst Engelse woordjes overhoord.
Op woensdag 25 september ging de Kinderpostzegelactie van start. We wensen iedereen succes bij
de verkoop. Op uiterlijk donderdag 3 oktober moet alles weer worden ingeleverd in de klas.
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is “Reis Mee”. Het zou leuk zijn als
iedereen iets meeneemt wat bij dit thema past: reisboeken, boeken over vervoersmiddelen,
posters, enz. De groepen 7 en 8 doen ook mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Juf Joukje is die woensdag in de klas, want juf Henriëtte heeft een cursus.
Boekenbeurten:
Maandag 30-09: Vinz, Dunya
Dinsdag 01-10: Jaimy, Naomi
Woensdag 02-10: Boaz, Hamza
Donderdag 03-10: Sky, Féline
Vrijdag 04-10: Eveline
Huiswerk:
Woensdag 02-10: Aardrijkskunde hoofdstuk 1 (samenvatting leren)
Vrijdag 04-10: Kopieerblad spelling maken
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte

De jarige(en):
3-10

Jolle Leerling (2010)
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