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3e Schaatsles gr. 7/8

Deze week rapportenbespreking

4e Schaatsles gr. 7/8
Schaaktoernooi gr.8
Nieuwsbulletin 7

Rapporten mee.
Voorstelling: Kikker in de kou!! (speellokaal)
Start voorjaarsvakantie

Einde voorjaarsvakantie
Teamscholing; leerlingen om 12.00 uur vrij
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Inspectie
We zijn heel erg blij en trots met het oordeel van de inspectie. Het betreft
een regulier onderzoek waarbij alle gebieden van het onderwijs onder de
loep worden genomen. Op alle onderdelen hebben we een voldoende
gekregen. Hier werken wij ook hard aan. Daarnaast heeft de inspectie een
aantal aanbevelingen gegeven om verder te ontwikkelen. Zoals jullie op
Facebook en twitter hebben kunnen zien hebben wij dit op gepaste wijze
gevierd. Binnenkort zal de volledige rapportage openbaar worden
gemaakt.
Personeel
Op dit moment hebben we nog twee collega’s die (nog) niet volledig
inzetbaar zijn. Aly Stoffers staat steeds meer uren voor de groep. Zowel
Eefke en Wim werken nu de hele week. Hiermee voorkomen we dat er
nog andere invallers in deze groepen nodig zijn. Voor de re-integratie van
Mary Jansen is gekozen deze te laten plaatsvinden op een andere school
van Comprix. Hier kan zij in alle rust werken aan haar herstel. We zijn
nog in gesprek met een invaller die tot aan de zomervakantie Gerri kan
aanvullen. Zodra wij dit weten zullen we de ouders van groep 3/4 op de hoogte brengen.
Communicatie, nieuwsbrief
Het blijkt dat er nog steeds ouders zijn die de nieuwsbrief niet ontvangen. Inmiddels zijn we
erachter waardoor dit komt. En zijn we hard aan het werk met de oplossing. De recente
mailadressen in ons administratiesysteem moeten worden overgezet in de verzendlijst. Dit is een
tijdrovend klusje. Wij vragen uw geduld. De nieuwsbrief is uiteraard wel te lezen en te downloaden
van onze website.
10-Minuten gesprekken
In de andere bijlage vindt u het schema van de oudergesprekken in de week van 6- 10 februari

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1
Schatkist
Het nieuwe thema is winter.
Pompom was stiekem met juf mee naar huis gegaan en heeft toen in de sneeuw gespeeld… hij had
het heel koud omdat hij zijn jas en muts was vergeten. Pompom is toen bevroren. Die Pompom
toch, hij had beter eerst naar het weerbericht kunnen kijken.
Wij laten Pompom het weerbericht zien in de huishoek, zodat hij weet welke kleding hij het beste
aan kan trekken.
Ook maken wij een weerkalender en mooie dieren die bij het verhaal horen.

Een kijkje in de klas:
Nikki laat Pompom en Lieke het weerbericht zien in
de huishoek.
Ook de andere kinderen spelen
hier het weerbericht na.
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Dani en lynn- Anne bouwen een huisje van lego voor Pompom. Er
zijn natuurlijk meer mooie huizen gebouwd. Kom ze gerust eens
bewonderen.

Lauren en Demi zijn hier druk bezig
met hun weerkalender bezig.
De kalenders hangen in de gang en gaan aan het einde van het thema
mee naar huis toe.

Oproepje computerhulp
Wie wil ons helpen bij het computeren op de
maandagmorgen?
Kunt u een paar keer helpen, dat is ook al fijn.
Graag opgeven bij juf Petra of juf Wendy
Kikker in de kou !! Voorstelling !!
Wij gaan werken over het prentenboek Kikker in de kou.
Kikker vindt de winter niet leuk en hij heeft het alleen maar koud. Het liefst blijft hij lekker voor de
kachel zitten totdat het vuur dooft. Hij gaat ………., maar gelukkig helpen zijn vrienden hem de
winter door.
De kinderen gaan kikker en zijn vrienden maken, we leren een kikkergedicht en we gaan met
Pompom nog ijs onderzoeken.
Op vrijdag 17 februari aanstaande van 13.30 uur tot ongeveer 14.15 uur geeft groep 1
een voorstelling over Kikker in de kou in het speellokaal en na afloop van het toneelstuk gaan de
kinderen nog hun mooiste kleren showen. Alle papa’s en mama’s zijn van harte welkom !!!

GROEP 2
Kerstviering
Wat een mooie Kerstviering hebben wij achter de rug, wij kijken er met veel
plezier op terug.
De kinderen hadden hun mooiste kleren aan en ook de haren waren prachtig
gedaan! Heerlijke gerechten om van te smullen, daar konden we fijn onze
buikjes mee vullen.
Tot slot nog een wens voor het komende jaar: Dat we maar heel veel plezier
mogen hebben met elkaar! Een prachtig 2017 wensen wij jullie allemaal, we
zien jullie graag weer bij ons in het lokaal!
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Nieuw anker Vriendjes
Inmiddels zijn wij begonnen aan een nieuw schatkist anker: Vriendjes.
Hierbij staat het boek: ‘Kikker is verliefd’ centraal.
Kikker voelt zich vreemd. Soms heeft hij het warm en dan weer koud. En
zijn hartje klopt van boem-boem, boem-boem. Varkentje denkt dat hij kou
heeft gevat. Maar Haas weet wat er met Kikker aan de hand is. ‘Je bent
verliefd,’ zegt hij.
De verliefde Kikker probeert met een tekening, geplukte bloemen, en
tenslotte met een record brekende hoogtesprong de aandacht van z'n
geliefde eend te trekken. Het is hem gelukt, en ze houdt ook van hem.
'Liefde kent geen grenzen'
In dit anker leggen wij de nadruk op het thema Post. Hoe kun je iemand bijvoorbeeld
laten weten dat je hem of haar heel erg leuk vind? Of wat stuur je iemand als hij of zij
erg ziek is? Een mooie kaart bijvoorbeeld, of een lieve brief. Waar verstuur je dat dan
in? En wat moet er op een envelop staan?

Volgende anker: De wereld rond
Voor het volgende anker zijn wij op zoek naar een aantal dingen:

(Kapotte) apparaten die uit elkaar gehaald mogen worden

Misschien weet iemand nog een leuke bouwplaats waar wij op
bezoek zouden kunnen

Misschien is er een ouder/opa/oma/buurman… die heel veel weet
over bouwen/bouwvakker/architect…. En die hierover wil komen
vertellen in de klas.
Geef het even door aan juf Ria of juf Inez.
Toetsen
De cito toetsen taal en rekenen voor groep 2 zitten er inmiddels op. Voor de een was het
spannend, de ander vond het vooral leuk om te doen. Het belangrijkste is dat iedereen enorm zijn
best heeft gedaan. De resultaten bespreken wij graag met u tijdens het komende contactmoment
begin februari.
Computeren op vrijdag
We hebben inmiddels een start gemaakt met het computeren onder
begeleiding op de vrijdag.
De moeder van Yinthe en de moeder van Noa gaan ons hierbij begeleiden.
Erg fijn dat zij ons hierbij willen helpen, zodat ook de kinderen die het nog
wat moeilijk vinden goed geholpen kunnen worden. Wij wensen beide
moeders veel plezier de komende tijd!
GROEP 3/4
Naar een andere school
Maik Wolters heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen van onze groep. Hij is met ingang van
het nieuwe jaar naar “De Kampingerhof “ in Oosterwolde gegaan.
We wensen Maik veel plezier en succes op zijn nieuwe school.
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Stage
Juf Manon heeft de afgelopen periode op dinsdag stage gelopen in
groep 3/4. Haar stageperiode in groep 3/4 zit erop. Juf Manon gaat
in februari naar groep 7 van onze school.
De laatste stageles in groep 3/4 was een opdracht, waarbij de
kinderen in groepjes letters en cijfers moesten maken.
Juf Manon bedankt voor je inzet en je leuke lessen. Veel succes en
plezier in groep 7.
Citotoetsen
De leerlingen van groep 3 hebben de CITO toetsen Woordenschat en Rekenen-Wiskunde gemaakt.
De schoolafspraak is, dat Spelling en Technisch Lezen wordt afgenomen na het afsluiten van Kern 7
van Veilig Leren lezen.
De leerlingen van groep 4 hebben naast Rekenen-Wiskunde en Woordenschat ook nog de toetsen
Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen gehad.
GROEP 3
Lezen
We zijn gestart met kern 6 van de methode Veilig Leren Lezen. Het thema is:
“Wat komt er uit een ei?”.
Uw kind leert de laatste nieuwe letters. Aan het eind van de kern zijn 34
“letters” aan de orde geweest.
U kunt op www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje Voor ouders en dan Dit
leert uw kind >> lezen welke letters en woorden we leren.
Rekenen
Blok 4 wordt deze week afgerond. We starten op 23 januari in blok 1 van het B boek van Wereld in
getallen. In dit blok komen aan de orde:

bijna verdwijnsommen bijvoorbeeld 5-4=,

verdwijnsommen bijvoorbeeld 5-5=,

splitsen van hoeveelheden tot en met 10,

getalbeelden oefenen op het rekenrek,

even en oneven getallen

het berekenen van eenvoudige oppervlakten

klokkijken: hele uren
Vanaf dit blok werken de leerlingen van groep 3 net als in de andere groepen ook aan de
weektaak.
Schrijven:
Het tweede schrijfboekje is ook bijna uit.
Deze letters leren we nog in werkboekje 2.

GROEP 4
Spelling
We zijn bezig met de laatste afspraak van blok 4. In dit blok hadden we de
afspraak geit, over au/ou en ei/ij woorden, afspraak slang (-ng en -nk)
woorden en als laatste in deze serie hebben we de afspraak slurf waarbij je
tussen de laatste twee letters een tussen u hoort, maar niet schrijft.
Het toetsdictee van Blok 4 is op vrijdag 3 februari 2017
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Rekenen
We zijn gestart met Blok 4. De komende periode staat in het teken van:
- Plus en min sommen over het tiental (bijvoorbeeld: 4+7=.. en 24+7=.. / 12-6=.. en 32-6=..)
- Hoe betaal je:
€ 37,00
- We hebben de tafel van 3 ook geleerd. Het vlot kunnen zeggen van een tafelsom is handig en
belangrijk voor andere sommen. Wilt u de nieuwe tafel oefenen met uw kind en de tafel van 2, 5
en 10 herhalen?
GROEP 5/6
De Cito toetsen zijn klaar. De kinderen hebben erg hun best gedaan. We gaan met frisse moed
verder.
De buurtsportcoach Marleen Reenders had de hockeysticks in de sporthal gebracht. Super leuk!

GROEP 7
Nieuws van de juffen:
Zoals jullie allemaal gemerkt hebben, is juf Wietske niet meer bij ons in groep 7. Zij heeft zich
toegelegd op een nieuwe uitdaging, buiten het onderwijs.
Daarmee was de vacature in groep 7 een feit. Na goed te hebben nagedacht heb ik (juf Eefke)
besloten om tot de voorjaarsvakantie de uren van juf Aly over te nemen. Op deze manier is er
meer rust in de klas en heb ik zelf ook meer tijd voor de taken in de klas.
We zijn nu inmiddels alweer twee weken onderweg en het bevalt ons allemaal enorm goed. De
Cito’s zijn klaar, we zijn volop aan het schaatsen in Thialf en volgende week beginnen we aan een
nieuw project; Techniek. We werken hier aan vanaf 23 januari tot ongeveer 10 maart.
Als er nog ouders zijn die ons daarbij willen helpen of leuke ideeën hebben, dat horen we graag!
Agenda:
Di 24 januari
Vr 27 januari
Di 31 januari
Wo 1 februari
Vr 3 februari
Ma 6 februari
Di 7 februari
Vr 10 februari
Ma 13 februari
Di 14 februari

boekbespreking Milan Wemer
toets Engels unit three
boekbespreking Jamie
toets topo Europa (herhaling)
schoolschaatsen Thialf
voorlichting ‘Seks, drugs, rock&roll
boekbespreking Jarno
schoolschaatsen Thialf
voorlichting ‘Seks, drugs, rock&roll’
boekbespreking Noëmi
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GROEP 8
Eerst een foto over iets, waar we erg trots op zijn:

Ook wij zijn inmiddels druk aan het Cito-toetsen. En daarna gaan we afspraken maken over de
aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs. Soms wel even spannend, maar we komen er altijd
uit. Dat moet allemaal rond zijn voor de voorjaarsvakantie. Is de bedoeling. Lukt niet altijd voor
iedereen, maar we streven er wel naar.
Uit onze galerie

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Ditmaal geen nieuws uit de oudervereniging

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Christie Scheffer heeft zich als enige kandidaat aangemeld voor de MR. Dit houdt in dat er geen
verkiezingen worden gehouden. We heten Christie van harte welkom.
We bedanken Bert Wolthuis voor al zijn inzet in de MR.

