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Dansles groep 5 en 6

Rapporten mee

Voorjaarsvakantie 20-24 februari

Studiemiddag: kinderen 12:00 uur vrij

Nieuwsbulletin 8
Dansles groep 5 en 6

Dansles groep 5 en 6
Dansles groep 5 en 6

Open dag Comprix scholen
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Speeltoestel(len)
Het grootste nieuws vanuit de school voor de afgelopen periode staat op het plein. Voor de
kinderen (wij schatten in met name de jongsten) was dit een mooie verrassing. Een cadeau van de
Oudervereniging. En dit is (nog) niet alles! Er zijn al plannen voor nog een nieuw speeltoestel.
Rapporten
Na de toetsen en de gesprekken met de ouders volgt het uitdelen van de rapporten. Vrijdag krijgen
de kinderen van groepen 3 t/m 8 hun rapport.
In het team zijn we aan het nadenken over nieuwe rapporten en ook voor groepen 1 en 2. Wij
vinden het erg belangrijk dat ouders, maar ook kinderen zelf op de hoogte zijn van hun
ontwikkeling. De wijzigingen hierin kunnen een ingrijpende verbetering zijn, maar moeten wel goed
doordacht worden. Bijvoorbeeld de vragen; “Voor wie is het rapport eigenlijk?” “Welke vorderingen
leg je hierin vast?” “Is het een rapport of een portfolio?” Kortom, er komt een vernieuwde vorm
van verslaglegging die we goed voorbereiden. Dit schooljaar gebruiken we nog de huidige versie.
Volgend schooljaar
Volgend schooljaar klinkt erg ver weg maar in februari en maart hebben de meeste schoolleiders
het al druk met de planning van vakanties en vrije dagen en ook de (soms) ingewikkelde uitdaging
voor de indeling en bezetting van de groepen. We zijn er mee bezig en zodra wij concreet naar
jullie kunnen zijn communiceren wij dat.
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NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1
Zomaar een maandagmorgen. Eerst samen in de kring en daarna tijd voor
duo praat.
Wij wisselen de werkvormen in de kring af. Soms vertellen wij voor de hele
groep en soms in een klein groepje of zoals op de foto met een duo.
Alle kinderen kunnen zo iets over het weekend vertellen en naar elkaar
luisteren.
Heerlijk spelen in groep 1

Voorstelling Kikker
Wij zijn aan het oefenen voor
de voorstelling van vrijdag 17
februari 13:30 – 14:15 over
kikker in de kou. Ook zullen
de kinderen dan een echte
modeshow in het speellokaal
houden. Alle ouders van groep
1 zijn hiervoor uitgenodigd.

Na de voorjaarsvakantie
Na de vakantie werken wij over het thema van schatkist: De wereld rond.
Het ankerverhaal gaat over het volgende:
Eend wil weleens wat anders. Zijn boot ligt al heel lang op dezelfde plek. Hij wil verhuizen. Zijn
vrienden denken met hem mee. Ze gaan aan de slag en nemen de boot op sleeptouw. Ze passen
en meten verschillende plaatsen voor de boot, maar vinden geen geschikte plek. Ten slotte
besluiten ze om de boot op dezelfde plek te laten liggen, maar wel om te draaien. Dan kijkt hij
eens toch net weer op een andere manier naar buiten en slaapt andersom.
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GROEP 2
Valentijnsdag
We hebben het thema vriendjes afgesloten en doen nu allerlei activiteiten rondom Valentijnsdag.
Tijdens de inloop maar ook tijdens de werkles zijn de kinderen druk bezig met het maken van
Valentijnskaarten, tekeningen en kralenplanken. Ook maken de kinderen allemaal moeilijke
sommen met verliefde harten. Superknap!

Wisbordjes
De groepen 3 t/m 8 maken al langere tijd gebruik van wisbordjes bij de verschillende vakken. We
zijn afgelopen week hier ook in groep 2 mee begonnen. Tijdens de kring hebben we de nieuwe
letter L geleerd. De kinderen mochten woorden op schrijven die beginnen met de L of er een
tekening van maken.

Juf Ria
Wegens een verandering in de cao is gebleken dat Juf Ria nog recht op zwangerschapsverlof heeft
van haar 1½ jaar oude dochter. Juf Ria is de volgende data extra vrij en aan het genieten van haar
zwangerschapsverlof. 27 februari – 1 maart – 1 t/m 3 mei – 8 t/m 10 mei.
Volgende anker: De wereld rond
Voor het volgende anker zijn wij op zoek naar een aantal dingen:

(Kapotte) apparaten die de kinderen uit elkaar mogen halen.

Pvc-buizen, elektradraad of andere materialen waar de kinderen
mee kunnen bouwen.

Misschien weet iemand nog een leuke bouwplaats die we kunnen
bezoeken.

Misschien is er een ouder/opa/oma/buurman/… die veel weet over
bouwen, het beroep bouwvakker of architect en die hierover wil
komen vertellen in de klas.
Geef het even door aan juf Ria of juf Inez.
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GROEP 3/4
Juf Willemijn komt op dinsdag invallen in groep 3/4 tot aan de zomervakantie. Zij stelt zichzelf
even voor:
Hallo, ik ben Willemijn Busscher. Ik ben moeder van 2 jongens (8 en 6 jaar) en wij wonen in
Steenwijk. Fitness, yoga, avondje uit eten of naar de bioscoop vind ik leuk om te doen. Op de
donderdag en vrijdag werk ik in groep 1/2 op Daltonschool Rijnsweerd in Utrecht. Naast mijn werk
in Utrecht ben ik invalwerk aan het doen bij verschillende stichtingen rondom Steenwijk. Vanaf
deze week tot de zomervakantie zal ik elke dinsdag werkzaam in groep 3/4 op OBS Buttinga.
Op donderdag en vrijdag komt juf Mariska groep 3/4 ondersteunen Zij stelt zichzelf in het volgende
Nieuwsbulletin voor.
Vanaf maandag, 13 februari 2017 gaan we met de groep een Rots en water training volgen.
De ouders van deze groep zijn op de hoogte gebracht middels een brief.
Wat is een magneet?
Een leerling had een magneet meegenomen. Hij vertelde hierover.
“Wat is dan een magneet?” vroeg een andere leerling. We keken een
filmpje op Schooltv. Daarin zagen we hoe je een schroevendraaier
magnetisch konden maken. Dat moesten we proberen………………….
En zie het resultaat.
Tennisles
Dinsdag 7 februari hebben de kinderen tijdens de gymles
kennisgemaakt met de tennissport. De leerlingen waren enthousiast
aan het tennissen.

Groep 3:
Lezen

Een mijlpaal!!! Uw kind heeft alle 34 letters geleerd, waarmee het in principe
eenvoudige eenlettergrepige woorden kan lezen.
Het herkennen van de woorden moet nu worden versneld en geautomatiseerd.
In kern 7 leren de kinderen de hoofdletters en sch- woorden en woorden met de
-ng klank.
Het thema van de kern is: Schatgraven, avonturen beleven, piraten.
U kunt op www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje Voor ouders en dan Dit leert uw kind >>
lezen welke letters en woorden we leren. Onder het kopje>> Spelletjes staan per kern leuke
taal- en leesspelletjes die u kunt oefenen. Kern 7 ronden we voor de voorjaarsvakantie af. Na de
vakantie starten we in Kern 8.
Rekenen
We hebben Blok 4 in het A boek afgerond. We zijn nu in het B-werkboek gestart. Op alles wat de
kinderen in deel 3A hebben geleerd wordt verder gebouwd.
We oefenen de 0-gevallen (7-0=; 7+0=; 0+7=) en de verdwijngevallen (9-9=); de splitspalen van
5, 6, 7 en 8, maar ook de hele uren herhalen we en we oefenen eenvoudige oppervlakte
berekeningen. Vanaf blok 1 van het B boek bestaat de toets voor de leerlingen van groep 3, net als
in de andere groepen, ook uit 3 gedeeltes: een minimumtoets een projecttoets en een basistoets.
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Schrijven
In de eerste helft van groep 3 hebben de leerlingen voornamelijk los
geschreven. Inmiddels hebben de leerlingen alle letters, behalve de x en de q
leren schrijven in schrijfletters. Ze hebben geleerd waar ze een letter moeten
beginnen (altijd op de grondlijn) en in welke richting de letter gemaakt moet
worden. In de tweede helft van dit schooljaar leren de kinderen de letters
verbinden tot woorden. De kinderen leren vloeiend schrijven.
Nog meer schrijven
Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Uw kind zal steeds vaker spontaan iets
opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan
foutloos schrijven. Wat uw kind kan lezen, hoeft het nog niet foutloos te kunnen schrijven. De
leesontwikkeling is verder dan het foutloos schrijven van woorden (spelling).
Groep 4:
Spelling
In dit blok komen aan de orde:
 de specht woorden. Woorden, die
eindigen op –echt, -acht, -icht, -ocht en
–ucht.
 de meeuw woorden. Woorden, die
eindigen op –eeuw, -ieuw en –uw.
 de haai woorden. Woorden, die eindigen
op -aai, -ooi en –oei.

Rekenen
We zijn gestart in het B boek van Wereld in getallen.
Aan de orde komen:

+ En – sommen via tiental bv. 25+6=; 52-8=, met tientallen bv. 63+30=; 78-20=

Sommen met kleine verschillen bv. 20-20=; 20-18=

Klokkijken digitaal, meten van inhoud, lengte en gewicht

Verder gaan we door met het automatiseren van de tafels 0,1, 2, 3, 5 en 10 en we gaan de
tafel van 4 leren.

GROEP 5/6
Het eerste halfjaar is afgrond en nu op naar de zomer. We zijn gestart met deel B van rekenen en
taal en het derde leesboek van Estafette. Wat gaan we leren dit komende half jaar?
Groep 5:
Voor spelling komen er nog een paar nieuwe afspraken, maar ook de oude afspraken van toren en
torren zullen regelmatig voorbijkomen. Voor het eerste blok zijn de afspraak geit en golf/golven
aan de beurt.
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Rekenen
Grote keersommen als 5X32= en deelsommen, digitaal klokkijken, geld rekenen, oriëntatie tot
2000 en natuurlijk verhaalsommen komen aan de orde.
Ook topografie komt weer aan bod.
Taal
Oefeningen met het alfabet, naamwoorden en naamwoordgroepen en we blijven het schrijven van
hoofdletters punten en komma’s oefenen.
Groep 6:
Spelling
Werkwoordspelling tegenwoordige tijd en verledentijd komen aan de orde, maar ook nieuwe
afspraken als; politie, gladheid en majesteit komen aan bod.
Het eerste blok doen we werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd en afspraak politie.
Rekenen
De breuken zijn nieuw en dat heeft u vast al gehoord! Ook leren we over hectometers en andere
metingen. We gaan weer schatten en rekenen met geld. Klokkijken digitaal en analoog en sommen
maken tot 100.000.
Taal
We blijven aandacht houden voor de leestekens, ook komen persoonsvorm, verleden tijd en
tegenwoordige tijd voorbij, we doen weer veel aan woordenschat en ook zijn we nog niet
uitgelezen in het woordenboek.
Dinsdag 14 februari staat de topo toets Friesland op de planning.

Groep 5/6
Dinsdag 14 februari a.s. gaat groep 5 en 6 naar de dansstudio van Clarette en
Leon. In 4 lessen leren de kinderen de beginselen van verschillende stijldansen.
Als afsluiting vindt er woensdag 19 april een echte wedstrijd plaats samen met
kinderen van verschillende scholen.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Op dit moment is er geen nieuws uit de OV.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Op dit moment is er geen nieuws vanuit de MR.

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Het jaarlijkse nieuws over de Eindtoetsen, kansen voor kinderen, heroverweging van advies in het
tweede jaar van het voortgezet onderwijs, wettelijke regelingen voor Passend Onderwijs en
natuurlijk de financiën. Er is volop nieuws over het onderwijs in de nationale media. De
verkiezingen komen eraan en dan zijn er vele politici die onderwijs als “paradepaardje” opvoeren.
Uiteraard geven wij geen stemadvies, maar het is natuurlijk wel interessant om eens te kijken wat
de partijen van plan zijn voor het onderwijs.

