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ALGEMEEN

Sinterklaas
Dinsdag 5 december a.s. zal Sinterklaas onze
school bezoeken. De Goedheiligman zal de
groepen bezoeken en ’s middags getrakteerd
worden op een aantal prachtige optredens.
Op woensdag 6 december begint de school
om 10.00 u.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Lokaal wissel
Groep 1-2A en 1-2B zitten de komende twee
weken in een ander lokaal i.v.m. schilder- en
vloerwerkzaamheden in de eigen
kleuterklassen. We maken al gebruik van onze
nieuwe meubels: tafels, stoelen en kasten.

Uit de Bocht
Groep 3
Pietengym
Afgelopen maandag hebben we een heuse
Pietengym les gehad. Een leuke Pietendans om
warm te worden en daarna op het dak klimmen,
pakjes in de schoorsteen gooien, op het dak
balanceren en mooie koprollen maken. De
kinderen waren echte klimpieten.
Sintviering
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas met een
aantal van zijn Pieten op school. De kinderen die
het leuk vinden, mogen deze dag verkleed naar
school komen.
Lezen
Deze week ronden we kern 4 af. De woorden tak
en hut zijn aangeboden, met daarbij de letters –
a- en –u-. Op vrijdag laten de kinderen weer aan
de juf horen, hoe goed ze al kunnen lezen.
Rekenen
We zijn deze week met blok 4 gestart. Hierin
komen verhaalsommen naar voren. Welke som
hoort bij het plaatje, is het een erbij- of erafsom?
Groep 4

Rapportmappen en plakmappen
In groep 1-2 A heeft een aantal kinderen hun
rapportmap en/ of plakmap nog thuis. We willen
de mappen zo snel mogelijk weer op school
hebben!
Sinterklaas op school:
Wij willen graag de regendans ook aan
Sinterklaas en de andere groepen laten zien,
dinsdagmiddag op het podium. Alle kleuters
mogen daarvoor nog eens hun paraplu
meebrengen. Graag al op maandag
meebrengen, zodat hij een dagje kan blijven
hangen i.v.m. de drukte op dinsdagochtend.
Woensdagochtend beginnen we om 10.00u.
De kinderen mogen een gekregen speelgoedje
meebrengen, graag voorzien van naam en
zonder veel kleine onderdelen i.v.m. kwijtraken.

Gym
Deze week hebben we een deel van het
Elfsteden-Pietenparcours gedaan!
We zijn in Leeuwarden, Sneek en Ijlst hard aan
het oefenen geweest met Pietenopdrachten.
We hopen onze stempelkaart vol te hebben vóór
5 december!
Optreden
Ook zijn we druk aan het oefenen voor het
optreden voor de Sint. We oefenen een versje
met bewegingen.
Lezen
In de klas wordt veel aandacht besteed aan
lezen. Zelfstandig, allemaal samen, in groepjes.
Om de beurt op de voorleesstoel!
Lezen blijft erg belangrijk.

Plezier in lezen is net zo belangrijk. Misschien is
het leuk om thuis eens samen een boek te lezen,
of dat uw kind mag voorlezen. Zo zorgen we er
samen voor dat lezen leuk blijft!
Groep 5
Taal / Spelling / Rekenen
 Themawoorden: het paspoort, de douane,
de controle, slenteren, kuieren, doorstappen,
de reisleider, diverse, het standbeeld,
voldaan, je kijkt je ogen uit, de hoogste tijd
 Spelling: jarig – vrolijk
 Rekenen getallen splitsen in honderdtallen,
tientallen en eenheden, tafels 1 t/m 10 +
deelsommen, gewicht kg – g en afstand km
– m en optellen en aftrekken t/.m 100.
Klassendienst
Volgende week zijn Deni en Wirah.
Dierenpaspoort
Met natuur zijn we deze week gestart me het
maken van een dierenpaspoort.. Alle kinderen
kiezen een eigen dier en gaan via de computer
op zoek naar informatie. Volgende week
presenteren de kinderen dit aan elkaar.

Klassendienst
Volgende week zijn Indy en Naomi aan de beurt.
Groep 7
Taal en spelling
Deze week ronden we thema 3 af van taal en
spelling. De verleden tijd van werkwoordspelling
komt ook weer in thema 4 aan bod. Veel
kinderen vinden dit lastig. We zijn hier tijdens de
weektaak ook veel extra mee aan het oefenen.
Rekenen
Bij het rekenen hebben de kinderen deze week
geoefend met het verband leggen tussen
breuken en procenten. Ook het werken met een
verhoudingstabel is aan bod geweest.
Groep 8
Sinterklaas
Volgende week dinsdag 5 december vieren we
ook in groep 8 Sinterklaas. Het is de bedoeling
dat de kinderen maandag 4 december de
surprise mee naar school nemen. Dinsdag
pakken we ze uit en hopen we er een gezellige
dag van te maken.
Taal
Deze week ronden we thema 3 van Taal en
Spelling af met een toets. Thuis oefenen op
Bloon kan nog steeds.

JARIGEN VAN 23 T/M
29 NOVEMBER 2017
Senna, Nassim, Elize, Kensi, Jessey en Sven
waren afgelopen week jarig. Van harte
gefeliciteerd!

Dans
De kinderen van groep 5 volgen al een aantal
weken dansles op vrijdag. Ze oefenen een dans
die ze zaterdagavond 23 december in de Schalm
mogen laten zien. Uw kind krijgt binnenkort een
aanmeldingsformulier mee naar huis.
Ook zijn wij op zoek naar 2 begeleiders tijdens
de voorstelling.
Kunt u helpen, laat dit graag z.s.m. aan de juf
weten.
Groep 6
Rekenen
Deze week gaan we oefenen met de eerste stap
van het cijferend aftrekken van de sommen met
honderdtallen.
Taal
Deze week hebben de kinderen een taaltoets.
Volgende week volgt dan een herhalingsweek.

