INFO 14
24 maart 2014

donderdag 27 maart
dinsdag 1 april
zaterdag 12 april

belangrijke data voor de komende periode
oud papier
studiemiddag
team
klussendag
ouders/verzorgers

De open dag en afsluiting van het project.
Het was weer een drukte van belang tijdens de open dag en afsluiting van het project. Hierbij een
impressie van de gebeurtenissen.

De leerlingen zongen een verkeerslied.

Veel kinderen en ouders deden de alcoholproef.

De vossenjacht was een groot succes.

De prijsuitreiking.
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Nieuws uit het team
De Cito-eindtoets
De cito-eindtoets is weer achter de rug. De leerlingen hebben goed gepresteerd. We zitten net iets
onder het landelijk gemiddelde. Dit is een goede prestatie. Jongens en meisjes jullie hebben goed
je best gedaan.
Groepsverdeling volgend schooljaar
De ouders van de leerlingen van groep 1,2 ontvangen een brief. In deze brief worden de ouders
uitgenodigd voor een oriënterend gesprek over de groepsverdeling voor volgend schooljaar.
Veurlezen
In de alle groepen is op donderdag in het Drents voorgelezen.
Tejas
In de maanden januari en februari hebben we € 39,40 gespaard.
Werken aan wat werkt
“Ik ben een echte vriend, op mij kan je vertrouwen (ik
ben jouw vriend, ben jij ook mijn vriend?)
Vriendschap is heerlijk, vrienden zijn belangrijk in ieders
leven.” Wat maakt je een goede vriend? We letten deze
weken op kinderen die zich naar elkaar toe aan afspraken
houden, iets beloven en het ook doen, die aandacht
hebben voor hun vrienden. Als u het ook belangrijk vindt
dat uw kind zelf ook een goede vriend is, prijs het dan als
u gedrag ziet dat daar bij past. “Weet je, wat knap van je
dat je je aan de afspraak hield om te spelen met Bas. Ik
hoorde dat je ook werd meegevraagd om te gaan
zwemmen met Jan. Maar afspraak is afspraak voor jou. Ik
ben trots op je!” of: “Lief van je dat je aan Anja vroeg hoe het bij de tandarts is geweest. Ze kon
fijn even van zich afkletsen nu!”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij hebben met veel plezier gewerkt over het thema verkeer. Fijn dat er zoveel ouders, opa’s en
oma’s waren om te kijken wat wij gemaakt hadden.
Ook zijn wij naar een voorstelling geweest over dieren. Het
ging over ijsbeer. alcoholproef
Lars, die met zijn vader voor de eerste keer naar de grote
ijsvlakte mocht.
Daar raakte hij zijn vader kwijt. Hij kwam met een boot in
de woestijn terecht en in de jungle.
Daar leerde hij voor hem vreemde dieren kennen, maar ze
waren erg lief voor hem.
Een grote vogel bracht hem terug naar de ijsvlakte, waar
zijn vader op hem wachtte.
Samen gingen ze terug naar mama ijsbeer. Gelukkig kwam
alles weer goed.
Volgende week beginnen wij te werken over het thema
Lente, wij beginnen met lentebloemen.
Taal: woorden over de lente, samenvoegen van letters naar
woorden en lettergrepen naar letters.
Rekenen: Begrippen: open-dicht, ontwikkeling van bol naar
bloem.
Groep 3, 4 en 5
Gelukkig voor groep 5 en 6 is er genoeg vervoer naar het Leesvirusfeest. Moeders die mee gaan,
alvast bedankt!
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De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema verkeer zoals jullie hebben kunnen zien
tijdens de open dag. De kinderen hebben zelf verkeersborden en regels ontworpen voor in de
klas. Met het mooie weer konden we ook weer lekker naar buiten en hebben we een vossenjacht
gedaan met alle kinderen van de school. De kinderen van groep 8 waren prachtig verkleed als vos
in het thema verkeer. Als afsluiting van het thema hebben de kinderen een fietsparcours gereden
op het schoolplein. De kinderen moesten slalommen, stoppen bij het stopbord, goed uitkijken en
zelfs een achtje fietsen op de parkeerplaats. De kinderen hebben het super goed gedaan! Het
project verkeer is al weer voorbij. Het is begonnen met een vossenjacht en we hebben het
afgesloten met een leuke kijk- en doe avond. Bedankt voor de belangstelling.
Groep 3. De kinderen van groep 3 zijn nog druk bezig met het leren lezen. Niet alleen het goed
lezen van de woorden is belangrijk maar ook het leestempo. De leessnelheid oefenen we met een
spelletje op het digibord. De kinderen lezen 4 tot 7 nieuwe woorden zo snel mogelijk op tijd. Eerst
leest juf de woorden voor, dan lezen we de woorden samen en vervolgens mogen de kinderen
proberen om de woorden zo snel mogelijk op te lezen. Alle kinderen vinden het geweldig wanneer
ze binnen de tijd de woorden foutloos hebben gelezen.
Groep 4 We maken goed gebruik van het mooie weer!
Misschien heeft u de getallen wel gezien op het schoolplein.
Afgelopen week hebben we de tafel van 2 geoefend. De juf
noemde een keersom en de kinderen renden naar het juiste
antwoord, dit zorgde voor veel lol tijdens het leren van de tafel.
Ook groep 3 kon meedoen door snel hoofd te rekenen (3+3,
5+5 enz.)
Groep 5 De kinderen van groep 5 zijn heel zelfstandig bezig
met het maken van een poster voor Aardrijkskunde. De
kinderen zijn verdeeld in 3 groepen en hebben per groepje een
blad met vragen over een bepaald onderwerp. De kinderen
werken o.a. over aardappels en de waterzuivering. In de derde
les gaan de kinderen de gevonden informatie aan elkaar
presenteren aan de hand van de poster die ze hebben gemaakt. Het is de eerste keer dat we zelf
gaan presenteren en dat is wel erg spannend.
Groep 5 begint deze week met het nieuwe blok van rekenen. Helaas hebben nog niet alle kinderen
hun tafeldiploma. Hopelijk halen alle kinderen dit diploma nog dit schooljaar, dit maakt het
rekenen ook makkelijker.
Groep 6,7,8
Cito-eindtoets
Het is alweer een aantal weken geleden dat de kinderen van groep 8 in opperste concentratie de
eindtoets basisonderwijs hebben gemaakt. Hun inspanning was niet voor niets: vergeleken met
alle groepen 8 in Nederland heeft onze groep gemiddeld gescoord. Afgelopen week hebben de
ouders en kinderen van groep 8 een adviesgesprek gehad over het voortgezet onderwijs. Op basis
van de schoolresultaten, de observaties van de leerkrachten en de uitslag van de Cito-toets zijn
we tot een zorgvuldig afgewogen advies gekomen. We hebben die vorm van voortgezet onderwijs
gekozen die het beste bij het kind past.
Verkeersexamenapp
Ter voorbereiding op het verkeersexamen van groep 7 is er
sinds 10 maart jl. een app beschikbaar. Met behulp van deze
app kunnen de kinderen spelenderwijs toewerken naar het
praktisch verkeersexamen. Tijdens het oefenen hoeft de
mobiele telefoon niet mee, want dit zou tot gevaarlijke situaties
kunnen leiden. De app is te downloaden op www.vvn.nl/vvnverkeersexamen. Ook kunnen er oefenexamens gemaakt
worden door de kinderen. Deze zijn te vinden op de speciale
oefensite: www.vvn.nl/examen.
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