INFO 15
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belangrijke
zaterdag 13 april
donderdag 25 april
ma 29 april t/m vr 10 mei
wo. 15 mei

data voor de komende periode
klussenochtend
oud papier
meivakantie
Inloopuur van 12:30 tot 13:30 uur

Nieuws uit het team
Koningsspelen
Op vrijdag 26 april is het groot feest bij ons op
school. ‟s Morgens starten we met een ontbijt,
daarna gaan we volop bewegen. We hopen dat
ouders/grootouders of anderen zich opgeven om
deze morgen te helpen. U hebt deze week een brief
ontvangen over dit onderwerp.
De TSO
In goed overleg met Drieluik is afgesproken dat na
de meivakantie ouders van onze school het
overblijven gaan regelen. De schoolkring zal nog
deze maand de tarieven bekend maken. Deze
tarieven liggen aanmerkelijk lager dan de tarieven
van Drieluik.
Kamp
In overleg met de schoolkring is besloten dat groep
6,7en 8 op 20 en 21 juni op kamp gaan

ouders
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

2e klussenzaterdag
13 april 2013
Contactpersoon: Barbara Enting
 382453
Ouders van :
Esmee en Lars Enting
Jan en Marieke Kloosterman
Marieke, Mariska en Marcel Eising
Babette en Feline Zwiers
Zuzanna Pot
Tamara en Danielle de Boer
Lorenzo Boer
Ryan Kootstra

Werken aan wat werkt
Als ik boos wordt, kan ik weer rustig worden
Deze weken ligt het accent op het beheersen van jezelf. Zo moeilijk
soms! We letten extra op kinderen die zich kunnen inhouden bij
akkefietjes, die boos worden en zichzelf weer rustig kunnen maken. We
zullen ook vragen, hoe ze zoiets moeilijks al kunnen! Thuis kunt u dat
ook benoemen: “Ik zag dat je het niet leuk vond dat de computertijd
om was, maar toch ben je meteen gestopt en hebt je voetbal gepakt.
Knap van je!” “Toen wij ruzie hadden over je bedtijd, werd je snel weer rustig en konden we er
over praten en overleggen. Weet je wel, hoe goed dat is, dat je dat kan? Prima gedaan!”
Zending
In de maand maart is er €28,42 opgehaald voor Tejas. Iedereen bedankt!
Oproep: graag schoenendozen voor de kleutergroep.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij ronden het thema over ridder Rikki deze week af.
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Volgende week is het thema: een nieuwe koning. We gaan dan een kasteel knutselen, vandaar de
oproep voor schoenen dozen, natuurlijk een lied leren.
Rekenen: we gaan een grafiek maken over de kleuren van de vlag, kijken hoeveel kinderen rood,
wit of blauw in de kleding hebben.
Groep 1 leert de vormen: cirkel en vierkant (herhaling).
Groep 2 leert buurgetallen: wat zijn de buren van cijfer 4 (3 en 5).
Taal: de nieuwe letter is de letter R, van ridder rikki. (de letter K hadden ze al geleerd).
Ook gaan we rijmen, veel voorlezen of zelf lezen, enz.
Woensdag 29 mei is er weer een samsamdag, welke ouders kunnen dan helpen?
Groep 3, 4 en 5
Met alle groepen zijn we bezig de woorden in klankgroepen te verdelen.
Voorbeeld:
bomen: klankvoet is boo, klankteen is oo, die woont in de lange klankstraat, daar is de tekendief
de baas en die zegt: „Ik haal een stukje van de /aa/ weg. Dus ik schrijf „slapen‟ met één stukje
van de /aa/.
Ballen: klankvoet is ba, klankteen is a, die woont in de korte klankstraat, daar is de dubbelzetter
de baas en die zegt: „Ik zet er een /l/ bij. Dus ik schrijf ballen met twee l‟s.
Keuken: klankvoet is keu, klankteen is eu, de eu woont in de tweetekenklankstraat, daar is het
hoormannetje de baas en hij zegt: „Je schrijft het woord zoals je het hoort‟.
Kerken: klankvoet is ker, klankteen is r, die woont in de medeklinkerstraat, daar is het
hoormannetje de baas en die zegt: „je schrijft het woord zoals je het hoort‟.
Groep 3 is druk bezig met kern 9. We leren steeds meer woorden die langer zijn dan één
lettergreep. We leren deze kern ook woorden als bakken-kippen, maar ook woorden met een
voorvoegsel als be-, ge- en ver- woordjes. De kinderen hebben allemaal de au en ei plaat
meegekregen. De kinderen moeten onthouden wanneer je een ou of au schrijft en hetzelfde geldt
bij de ei en ij. Met rekenen hebben we leren klokkijken.
Groep 4 was al druk bezig de woorden in klankgroepen te verdelen (zie hierboven). Dit is van
belang bij spelling. Hoor je een lange klank aan het eind van een klankgroep (aa, oo, uu, ee) ,
dan schrijf je er maar 1 (a, o, u, e). Met deze categorie gaan we de komende weken aan de slag.
Groep 5 is druk bezig geweest met de categorie van dirigent. Dit zijn woorden die je vaak moet
zien (lezen) en onthouden.
Met aardrijkskunde hebben we het over vee. Hier weten we al heel veel van.
Rekenen: we ronden deze week blok 9 af, we zijn naar de camping geweest.
Als u dit jaar naar een camping gaat, dan kan uw kind uitrekenen welke
camping het goedkoopst is. Toch belangrijk in deze tijd. Ook zijn we bezig
met deelsommen met rest, voor sommigen nog erg lastig. Tafels kennen is
erg belangrijk.
Woensdag 17 april herhaling van dit blok. Na de meivakantie krijgen de kinderen pas
weer woordjes mee om thuis te oefenen.
Groep 6,7,8
Verkeersexamen:
Afgelopen donderdag 11 april heeft het theoretisch verkeersexamen plaats gevonden. Groep 7 en
8 hebben hieraan deelgenomen en alle kinderen zijn geslaagd! Het praktisch verkeersexamen
vindt plaats op 14 mei 2013 in Sleen. Hier gaan beide groepen aan deelnemen. Volgend jaar
wordt het weer georganiseerd in Schoonoord en zal groep 7 van dat jaar deelnemen aan het
theorie- en praktijkexamen.
Aardrijkskunde:
We hebben het hoofdstuk: `Het grootste land ter wereld` afgesloten. Dit hebben gedaan met
twee cijfers. De kinderen hebben een presentatie gegeven over een onderwerp van het hoofdstuk
en daarbij hebben ze ook de afsluitende toets gemaakt. We hebben afgesproken dat we het
komende hoofdstuk weer zo verder gaan, maar dat we dan meer informatie uit het boek gaan
halen i.p.v. internet.
Spelling:
Groep 6 heeft dinsdag 16 april het herhalingsdictee van dit blok en groep 7 en 8 hebben dit dictee
donderdag 18 april. Wilt u er aan denken dat de woordjes thuis nog even goed geoefend worden?
Na de meivakantie beginnen we met het nieuwe blok. Aanstaande vrijdag waterles….
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