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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3/4B
Na 2 weken kerstvakantie waarin de kinderen weer van alles beleefd hebben, zijn we weer goed het nieuwe
jaar begonnen!
Op dit moment zijn we in groep 3 druk bezig met kern 7. We leren hier woorden met de sch- en met de –ng
klank. Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven en piraten. Het verhaal waarmee de kern
start, gaat over het vinden van een schat op een schip. Samen met groep 4 diepen we dit thema verder uit in
het Engels, dus als u iets over ‘Pirates’ hoort weet u waar het vandaan komt. Deze week hebben we een
liedje geleerd van Aadje piraatje die nog niet kon zwemmen. Ook hebben we al verschillende Engelse
boeken over piraten gelezen. We hebben van een foto van onszelf een piraat gemaakt, de resultaten zijn erg
leuk en hangen in de klas!
Bij de lessen ‘Kwink’ hebben we het gehad over empathie (meelevendheid): hoe voel je met de ander mee
en wat kun je doen als iemand verdrietig is? Het is mooi om te horen wat de kinderen hiervan al weten.
We zijn ons ook aan het voorbereiden op de Cito toetsen die vanaf volgende week gaan starten. Hoe pak je
zo'n toets aan en wat is de vraagstelling? We hebben dit met de klas besproken en er samen naar gekeken.
De toetsen zullen veelal in de ochtend worden gepland, het zou fijn zijn als er dan geen tandarts / dokters
bezoeken gepland worden. Op donderdagmiddag 25 januari hebben we ondersteuning om AVI en DMT
toetsen af te nemen. In plaats van naar de gym te gaan, zullen we die middag buiten spelen en komt de
gymles te vervallen.
Op 30 januari start de eerste boekbespreking in groep 4,
veel kinderen hebben er al voor ingeschreven, een
aantal kinderen moet dat nog doen. De lijst hangt op de
deur van de klas. Komt u even met uw kind een datum
plannen?
Alvast voor op de kalender: donderdag 8 maart gaan we
naar de bibliotheek van 9.00-10.00 uur en op 15 maart
gaan we op schrijversbezoek in de bibliotheek. Dat
bezoek is van 10.45-11.45 uur, dus we zijn op tijd terug
voor de lunch.
De schrijver die komt vertellen is Mark Janssen.
Juf Angelina en juf Gerrie
Groep 4A
In groep 4 zijn we nu begonnen met de Citotoetsen. Deze week zijn begrijpend lezen en rekenen
afgenomen. Dan komt nog de spellingstoets en de AVI en DMT. Wanneer wij de toetsen hebben nagekeken,
kunt u de scores terug vinden in Parnassys. Bij de rekenlessen van groep 4 zijn we gestart met klokkijken
(analoog). De kinderen moeten hele en halve uren en kwartieren herhalen en leren. Laat kinderen thuis ook
regelmatig de klok aflezen, dat helpt! Ook het automatiseren van plus- en minsommen en de beginnende
tafels (tafel van 2, 5 en 10) blijven belangrijk om te oefenen.
Dat doen we veel in de klas, maar er zijn ook allerlei leuke apps te vinden waarmee kinderen extra kunnen
oefenen. Ook kunnen kinderen thuis nog steeds op de website rekentuin oefenen.
Op 30 januari is juf Geertje voor het laatst in de groep. We gaan er dan een gezellige dag van maken.
Hannie en Geertje

Groep 7B
Na alle feestdagen en vóór de toetsen van Cito zijn we in groep 7B begonnen met een ‘arts and crafts’
project dat we zelf verzonnen hebben. De meester vertelde dat groep 7A bezig is met knikkerbanen en dat
dat waarschijnlijk heel cool gaat worden. Voor ons zouden knikkerbanen ook heel leuk zijn, vond de
meester, zeker omdat we dan in groepjes moesten werken. Maar we mochten ook zelf meedenken voor een
eigen knutselproject. Sem kwam al snel met leuke ideeën en zo zijn we uiteindelijk samen tot het idee
gekomen om in onze groepjes de wereld volgens 7B te gaan maken. We gaan per groepje een halve
wereldbol maken en op die bollen maken we allemaal een door ons gekozen land. Per groep komt er dan
nog één land bij en dat wordt een verzonnen land. ‘Heiackerland’ bijvoorbeeld of ‘Donotland’, dat toevallig
ook nog de vorm heeft van een doughnut.
We hopen onze wereld(en) later nog te kunnen verwerken in een stop-motionfilm. Eén van de groepjes is al
aan het onderzoeken hoe dat dan moet.
Groeten van groep 7B
PS We hebben doughnut expres zo gespeld. Amerikanen schijnen dat anders te doen, maar wij krijgen op
school Engels.
Groep 8B
Geschreven door Iwan en Rick
Verenigde Staten presentatie
Al een paar weken zijn de levelwerkers uit 8A en 8B bezig
met een presentatie over de Verenigde staten. Er zijn 4
verschillende tweetallen: Rick en Benjamin, Iwan en Daniel,
Sem en Mats en Emma en Jill. Ze maken het werkstuk over
het levelwerkboekje De Verenigde Staten. In het werkboekje
kwamen veel onderwerpen aan bod zoals de geschiedenis
van de VS, de grote steden en staten van de VS. we hebben
ook geleerd over hoe de VS is ontstaan en over de vroegere
bewoners van de Verenigde Staten. De levelwerkers zijn nu
klaar met het boekje en ze hebben er allemaal een mooie
poster en PowerPoint bij gemaakt. Ze presenteren de
presentatie allemaal in de laatste week voor de
carnavalsvakantie. Ze presenteren het om de andere
kinderen uit de klas te leren wat de levelwerkers hebben
geleerd over de VS.

Iwan en Rick
BELANGRIJKE DATA
18 Januari: Schoolraadvergadering; Weldsehei, aanvang 19.30 uur
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Robin (5/6A), Sekina (3/4B), Teunis (KB), Fabian (3A), Raoul (3A), Marit (8A), Jocelynn (5/6A), Stein (5/6B)
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