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In deze nieuwsbrief kunt u over de volgende onderwerpen iets lezen:
• De agenda
• NL doet
• Schaatsen
• Nieuws uit het team
• Nieuws uit de groepen
• EHBO groep 7+8
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Sanne en Niels jarig
Tessa jarig
Manon jarig
NL doet
schaatsen tijdens de gymles
Ramon jarig, ouder-kindgesprekken
Kangoeroewedstrijd, ouder-kindgesprekken
groep 1/2 vrij
dansvoorstelling groep 5/6
Grote Rekendag
Sponsorloop
Nieuwsbrief komt uit
studiedag, alle kinderen zijn vrij
groep 1 t/m 4 vrij

NL doet
A.s. zaterdag gaan we tussen 9.00-15.00 uur aan de slag tijdens NL doet. Er worden wanden
geverfd en buiten worden er een aantal klussen gedaan.
We kunnen nog hulp gebruiken! U kunt zich bij Annemieke aanmelden, wanneer u maar een deel
van de dag kunt is dit natuurlijk ook al heel fijn.. Er is tussen de middag een lunch en tussendoor
natuurlijk koffie en thee met wat lekkers.
Schaatsen
Ijsclub Meije Vooruit heeft ons uitgenodigd om dinsdag 14 maart te gaan schaatsen in Utrecht. De
kinderen krijgen morgen een uitnodiging hiervoor mee.
De bus vertrekt om 12.30 uur bij school en juf Ria en meester Esli gaan mee om de kinderen van gr.
3 t/m 8 te begeleiden. Naast leden van de schaatsclub kunnen er ouders mee, het aantal is
afhankelijk van de ruimte in de bus. U kunt zich bij Annemieke opgeven wanneer u mee wilt.
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Als de kinderen rond 16.00 uur weer terug zijn mogen zij bij de Halve Maan nog iets eten en
drinken. Hier zullen geen leerkrachten van school bij aanwezig zijn.
Nieuws uit groep p (peuter)- 1-2
Voor de vakantie zijn we bezig geweest met het thema Zintuigen. We hebben gepraat, gewerkt,
geknutseld en spelletjes gedaan over horen, zien, voelen, proeven en ruiken. We hebben er boekjes
over gelezen en filmpjes over gezien. We hebben al onze zintuigen gebruikt en we weten nu welke
lichaamsdelen we daarbij gebruiken en hoe handig het is dat we dat allemaal kunnen. We zijn er
ook achter gekomen dat iedereen er anders over denkt en voelt: wat de een lekker vindt, vindt de
ander vies en wat de een mooi vindt, vindt de ander lelijk. De laatste weken voor de vakantie zijn
we druk geweest met het voorbereiden voor Carnaval: Weet jij al hoe je verkleed gaat? We maakten
leuke clowntjes om de klas te versieren en zongen alvast wat gekke liedjes. Daarnaast zijn we met
de oudste kleuters aan de slag gegaan met de CITO toetsen voor rekenen en taal. Ook registreerden
we deze weken hoe ver alle kinderen zijn in hun ontwikkeling op allerlei gebied. Hoe het ervoor
staat bespraken we met de kinderen tijdens hun “tussengesprek” en met u als ouders volgende week
tijdens de oudergesprekken.
Na de vakantie gaan we weer van start met de “lentekriebels”, het lesprogramma over relaties en
seksualiteit. En na de vakantie is Lars gestart als echte kleuter van 4 in onze klas! Gefeliciteerd met
je verjaardag Lars!
Voor de vakantie hebben we ook lekker in de sneeuw gespeeld met sleetjes, scheppen en emmers.
Er werd zelfs een sneeuwpop gemaakt. Wat een geluk dat de sneeuw nog even was blijven liggen
zodat we er op school ook van konden genieten.
Nieuws uit groep 3-4
Thema
Het thema zintuigen hebben wij afgesloten en hebben een hoop geleerd. Welke zintuigen hebben
we en wat doen ze? Na de vakantie gaan we het twee weken over Lentekriebels hebben. Wat voelen
we allemaal, wat vind je wel of juist niet fijn, hoe ziet jou familie eruit en welke
verschillen/overeenkomsten zien wij met onze klasgenoten.
Groep 3
Lezen
Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? We maken nu echt flinke sprongen met lezen!
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het
buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en
toneelstukjes. De leerlingen van de maan-aanpak lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een
taart had willen bakken en de leerlingen van de zon-aanpak maken kennis met de boze buurman van
oma.
Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer,
rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden,
toneelspelen en optreden.
Woordtypen in kern 8: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:
* woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
* woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
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* woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
* woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
* woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
* verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
* woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
* woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: twintig en vrolijk;
* woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: koning;
* samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: appelboom;
* verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals: zakdoekje;
* woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals: onrustig, ontdekking, bezoeken,
gevaarlijk en verkouden.
Spelling
Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:
* woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en
wesp;
* eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
* woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
* woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.
Rekenen
Voor de vakantie hebben we alweer de toets van blok 4 gemaakt. We hebben sommen
zoals; 2+3, of 6+4 geleerd, klokkijken en hebben geoefend met geld. Dit kwam dan
ook terug in de toets. In het volgende blok gaan we verder met klokkijken, rekenen
met geld en wordt de getallenlijn uitgebreid tot 50. Ook leren we dan splitsen tot 20 en
om te tellen in sprongen van 2.
Groep 4
Spelling
Voor de vakantie hebben wij de mixtoets gemaakt. Na de vakantie gaan we verder met de regels:
* Hoor je na een korte klank de ggggt dan schrijf je cht.
* Hoor je aai – ooi of oei in een woord, schrijf dan nooit de je die je hoort!
Rekenen
Voor de vakantie hebben we alweer de toets van blok 4 gemaakt. Na de vakantie beginnen we met
blok 5. Onderstaande doelen gaan wij behandelen.
Deze doelen hangen ook in de klas, onder het bord met de dagplanning.
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Nieuws uit groep 5-6-7-8
Na de vakantie zijn we weer hard aan het werk gegaan op onze nieuwe plaatsen. Tijdens de
gesprekjes met de kinderen gaven ze aan het soms onrustig te vinden tijdens het werken. We hopen
dat dit met deze opstelling beter zal gaan.
Ook in de bovenbouw besteden we aandacht aan de lentekriebels. We starten met het praten over
hoe we eruit zien en welke beelden we in de media tegenkomen. Daarna gaan we het hebben over
de verschillen tussen jongens en meisjes.
We zijn voor de vakantie ook gestart met het thema Zuid Amerika. De kinderen van groep 5
verdiepen zich vooral in het tropisch regenwoud.
-

Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van het tropisch regenwoud?

-

Hoe komt het dat het tropisch regenwoud verdwijnt en waarom is dit erg?

-

Wat zijn goede maatregelen om het regenwoud te behouden?
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De kinderen van groep 6-7-8 moeten daarnaast ook weten:
-

Hoe komt het dat veel plaatsen in Suriname een Nederlandse naam hebben?

-

Waarom trekken veel mensen in Zuid Amerika naar de stad en wat zijn de gevolgen
hiervan?

Volgende week donderdag is er weer een tafeltoets met de keersommen van 3 t/m 8. Daarna zullen
ook de tafel van 9 en 7 erbij komen. Succes met oefenen!
EHBO groep 7 en 8
Omdat we erg veel zieken hadden voor de vakantie, werd het EHBO-examen voor groep 7 en 8
verplaatst naar afgelopen maandag. Na nog even samen geoefend te hebben, 10x naar de wc te
zijn gegaan, elkaar lichtelijk gek gemaakt te hebben, begonnen onze 7 leerlingen vol "gezonde
spanning" aan hun examen. Een stukje praktijk en wat theorievragen later mochten alle kinderen
in het bijzijn van veel ouders hun certificaat in ontvangst nemen. Hartstikke knap gedaan!
Nogmaals bedankt Paul en Annita voor de leuke, leerzame lessen. We voelen ons nu een stuk
veiliger op school!
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