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Uit de Bocht

ALGEMEEN
Studiedag
Woensdag 15 november a.s. zijn alle kinderen
vrij in verband met een studiedag voor het team.
Schoolfruit.
Vanaf de week van 13 november nemen we
weer deel aan het EU-Schoolfruitprogramma .
Wij ontvangen 20 weken gratis 3 stuks
groente/fruit per leerling per week. Onze school
maakt ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen
en materiaal voor het digibord.
De kinderen krijgen het fruit op dinsdag,
woensdag en donderdag. U hoeft ze op deze
dagen dus zelf geen fruit mee te geven.
Meer nieuws vindt u in de bijgevoegde
informatiebrief.

Nationaal Schoolontbijt
Volgende week donderdag 9 november gaan wij
weer deelnemen aan het Nationaal
Schoolontbijt.
Aan dit landelijk evenement doen ruim een half
miljoen leerlingen mee. Dit ontbijt wordt
georganiseerd om het belang van een goed,
dagelijks ontbijt te onderstrepen.
Ook dit jaar worden er vanuit een milieubewuste
overweging geen wegwerpbordjes, bestek en
bekers geleverd.
Wij vragen u om uw kind voor die dag zelf
een bordje, beker en bestek mee te geven
(graag voorzien van de naam van uw kind).
Uw kind hoeft deze dag dus thuis niet te
ontbijten. Voor meer informatie kunt u de bijlage
bij deze Uit de Bocht bekijken.
Reflection Day
Evenals vorig jaar doen de leerlingen van groep
5 t/m 8 mee aan de actie Reflection Day. Deze
actie gaat over zichtbaarheid in het verkeer, met
name in deze donkere periode van het jaar. Op
donderdag 9 november om 13.15 u. krijgen de
kinderen een presentatie hierover. Meer
informatie kunt u vinden via
www.reflectionday.nl

Fietsverlichtingsactie
Op maandag 13 november a.s. houden wij in
samenwerking met de ANWB een
fietsverlichtingsactie voor groep 5 t/m 8.
De kinderen van groep 5 t/m 8. mogen hun eigen
fiets mee naar school nemen als daar verlichting
op zit. De fietsverlichting wordt nagekeken en
indien mogelijk in orde gemaakt.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2; beide groepen
Regendans: Voor alle kleuters geldt dat we
graag doorgaan met het oefenen van de
regendans. Donderdag en vrijdag mogen de
paraplu’s weer mee naar school!
En we doen nog meer met de paraplu?
Rekenen: We dansen niet alleen met de paraplu
maar gebruiken ze ook om te meten /
vergelijken:
- We leggen ze op volgorde van lengte
- We passen hoeveel kinderen er onder
de allergrootste plu van de juf gaan
Taal: en we verdelen allerlei regenwoorden in
stukjes en gaan ze lopen m.b.v. de
regenlaarzen. Re-gen-laar-zen enz.
Wind en regen:
Deze week experimenteren we met wind en
regen. We ervaren wind met behulp van
plastictassen, een windmeter, een föhn, een
fietspomp en het blazen door een rietje.
De regen die deze week valt, vangen we op in
een regenmeter. We noteren de gevallen regen
in een weekgrafiek.
1-2B
Luizenpluizen: bij de controle vorige week zijn
luizen gevonden in onze groep.
Wil iedereen de komende weken haar/zijn kind
zelf controleren en indien nodig behandelen!
Voor verdere informatie over hoofdluis, waar
alles te lezen staat over het 5-stappenplan zie:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

Verlof:
Afgelopen week had juf Laura een extra dag
verlof en is juf Marieke twee dagen in onze
groep geweest. Komende week is dat weer
een keer.
Groep 3
Lezen
De woorden koek en ijs zijn aangeboden, met
daarbij de letters –k- en –ij-. De
letter k is een hele mooie
schrijfletter, maar wel lastig om te
schrijven. Het oog van de –k- moet
sluitend zijn, anders lijkt hij op de h.
Rekenen
We zijn de laatste tijd volop aan het oefenen met
het schrijven van getallen tot 100. Hoe schrijf je
bijvoorbeeld het getal 68. We vragen onszelf bij
elk getal af: “uit welke twee getallen bestaat dit
getal?”. In dit geval is dat uit 60 en uit 8. Met
behulp van kaartjes zien we dat de 8 over de 0
van 60 schuift en dan krijg je het getal 68.
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Groep 4
Dobbelsteenlezen
De afgelopen week is het dobbelsteenlezen
geïntroduceerd. Uw kind kan u vast vertellen hoe
dat precies in zijn werk gaat.
Achterstevoren op je stoel lezen

Met een voorleespoppetje lezen

Lezen met een gekke bril op

Groep 5
Inrichting klas
Onze klas wordt steeds verder compleet
gemaakt. Zo zijn de nieuwe stoelen met
voetenbankje er en hebben we nieuwe kasten in
de klas. Kom gerust een kijkje nemen als u
nieuwsgierig bent.
Engelse les
Juf Meike moest vanuit haar opleiding een
Engelse les geven. De kinderen hebben in het
Engels al enkele kleuren en voorwerpen geleerd
en dit in een kwartet spelvorm geoefend.
Shuttlerun
Behalve bewegingsvaardigheden- en spellessen,
staat ook de conditie en het
uithoudingsvermogen op de agenda. Zo hebben
de kinderen deze week fanatiek de shuttlerun
gerend. Over een tijdje doen we dit nog een
keer, om te zien of de kinderen zichzelf kunnen
verbeteren.
Taal/spelling en rekenen
-Themawoorden: scherp, wazig, de lenzen, de
loep, de microscoop, doodsbang,
onderscheiden, het geintje, zichtbaar, griezelen,
althans en gruwelijk.
-Spellingcategorieën: woorden met ei
- Bij het rekenen maken we de vertaalslag van
de tafeltjes, naar de deelsommen. Ook de
analoge klok en de digitale klok worden
gecombineerd. Dit is voor veel kinderen nog
lastig, dus oefen dit gerust thuis.
Klassendienst
Volgende week zijn Merel en Robin aan de
beurt.

Op tafel lezen

Rapport en Kiva toestemmingsformulieren
Voor de vakantie heeft uw kind een Kiva
toestemmingsformulier mee naar huis gekregen.
Wij willen u vragen dit in te vullen en mee terug
naar school te geven.
Kinderen die het rapport nog niet ingeleverd
hebben, dit graag z.s.m. doen.

Groep 6
Aardrijkskunde
Woensdag 8 november hebben de kinderen een
aardrijkskundetoets.
Bij een aardrijkskundetoets wordt vaak de
toepassing van het geleerde getoetst. Dit wil
zeggen dat in de toets niet precies dezelfde
vragen gesteld worden dan de kinderen op
papier hebben geleerd.
Klassendienst
Volgende week zijn Acheampong en Julia aan
de beurt.
Kinderen die het rapport nog niet ingeleverd
hebben, dit graag z.s.m. doen.
Groep 7
Verhuizing
Vorige week donderdag zijn we tijdelijk verhuisd
naar een ander lokaal. In onze eigen klas wordt
nu hard gewerkt om het lokaal op te knappen.
De verwachting is dat dit volgende week
afgerond is.

Verhuizing
Sinds afgelopen maandag zitten we tijdelijk in
het lokaal naast groep 3. De schilders zijn hard
aan het werk om het werk in ons lokaal zo mooi
en snel mogelijk af te hebben. Begin volgende
week hopen we weer in ons eigen lokaal te zijn.
CITO toetsen
Volgende week maken de kinderen de CITO
toetsen van Rekenen, Spelling, Begrijpend
Lezen en Studievaardigheden. Deze week
bereiden we ze daar zo goed mogelijk op voor.
Middelbare schoolbezoek
Donderdag brengen we een bezoek aan het
Sondervick College. De kinderen volgen er
minilessen, zodat ze inzicht krijgen in het leven
op de middelbare school.

JARIGEN VAN 26 OKTOBER T/M
1 NOVEMBER 2017
Joa was afgelopen week jarig. Van harte
gefeliciteerd!

Nederland leest junior
Vandaag start de campagne Nederland leest.
Het thema van dit jaar is robotica. Het boek dat
centraal staat voor de jeugd is Cyberboy van
Tanja de Jonge. Iedereen heeft vandaag dit
boek te leen gekregen om op school te lezen.
Toetsen
In de agenda van uw kind staat (als het goed is)
een aantal toetsten voor de komende weken
gepland. Wilt u regelmatig met uw kind eens
door de agenda bladeren om te kijken wat er in
staat en of ze gepland hebben wanneer ze gaan
leren?
Groep 8
Gelukskoffer
Vorige week woensdag zijn we met groep 8 op
bezoek geweest bij Severinus, bij mensen met
een beperking, om ons geluk door te geven. Het
was een hele geslaagde en leerzame ochtend.
We hebben verschillende huizen bezocht en
gesprekken gevoerd met bewoners. En natuurlijk
ons geluk overgebracht met en mooi schilderijtje.
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