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Belangrijke data:
zaterdag
zondag
maandag
vrijdag

25 december
26 december
20 december ‘21
t/m 7 januari ‘22

1e Kerstdag
2e Kerstdag
Kerstvakantie

Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Lucas 1: 5 - 56 Luister eens!
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht:
Hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een kind krijgen. Hij zal Johannes
heten. In de stad Nazareth krijgt ook Maria een bijzondere boodschap
van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van mensen.
Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen.
Lucas 1: 57 – 80 en 2: 1 – 20 en Matheus 1: 18 – 25 Heb je het al gehoord?
Bij Zacharias en Elisabeth wordt een kind geboren. Alle mensen praten er over.
Hij zal vast naar zijn vader genoemd worden! Maar dit kin krijgt een naam die
vooral naar God verwijst.

Corona update
Gisteren heeft u van ons een brief ontvangen, waarin het besluit om een week eerder dicht te
gaan staat uitgelegd. Ouders die hier recht op hebben, kunnen zich aanmelden voor de noodopvang.
Wij hebben vandaag en doen morgen nog ons uiterste best om de kinderen nog een paar goede
dagen te bezorgen tot de vakantie begint.

Wij willen u ondanks alles een fijne kerst wensen en gezond 2022!
Na de vakantie zullen de maatregelen nog niet verdwijnen. Zo kunnen we nog geen ouders in de school ontvangen
en dragen we nog mondkapjes in de gangen (groep 6,7,8 en medewerkers). In de jaarkalender staat ook een
jaaropening vermeld. Dit moeten we helaas annuleren. Ook de ‘Muziek op Schoot’ zal nog geen vervolg krijgen. We
moeten nog even doorzetten met elkaar.

In verwachting
We hebben een nieuwtje, juf Petricia is in verwachting van haar tweede kindje. Juf Petricia
en haar gezin verwachten de baby in juni 2022. We zorgen uiteraard voor passende
vervanging in deze periode.

Bericht van de buurtsportcoach: “Wil jij in de Denktank? Geef je op!”
Zit jij in groep 5/6/7/8 en wil jij graag helpen bij het organiseren van activiteiten?
Meld je dan nu aan. In samenwerking met buurtsportcoach Mirthe starten wij bij ons op
school met de Denktank. De denktank is een groepje leerlingen die samen met Mirthe
activiteiten onder en na schooltijd gaat organiseren. Jullie eigen idee wordt door jullie zelf
uitgewerkt tot een activiteit. Opgeven kan bij juf Petricia of via mrolink@mwcoevorden.nl

Talentmoment
Talenten zijn er in veel soorten en maten. Zichtbaar of
onzichtbaar. Talenten zijn er om gebruik van te maken,
maar dan moeten deze talenten wel eerst boven water
komen. In samenwerking met de Kiel komen wij met
een project. Elke vrijdagmiddag bieden wij uitdagende
activiteiten aan, waarbij de kinderen hun
(verborgen) talenten kunnen ontwikkelen. Zo gaan wij
werken in drie categorieën: cognitief, motorisch en
sociaal-emotioneel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
kookprojecten en dramalessen, maar ook aan de
creatieve kant van kinderen.

Pluspunt 4
Dit schooljaar zijn wij gestart met onze nieuwe rekenmethode ‘Pluspunt 4’.
Opbouw van de methode
Wij zijn enorm tevreden over de opbouw en structuur van de methode.
In één week werken we aan twee lesdoelen. Elke les werken we aan één specifiek lesdoel en hier
besteden we twee lessen aan. Dezelfde week hebben we een herhalingsles waarin beide doelen van
de week nogmaals aan bod komen. Op deze manier kunnen we goed in de gaten houden of de
kinderen de lesstof goed beheersen. Bij les 11 werken we aan domein meten en meetkunde,
bijvoorbeeld met figuren, tangrammen, schaduwen, wegen, meten etc.
Iedere les besteden we tijd aan automatiseren, onze conditietraining. Tijdens de conditietraining
worden sommen uit het vorige blok geautomatiseerd. Sommen zoals optellen, aftrekken,
keersommen en deelsommen.
Een voorbeeld van de opbouw van een blok ziet u hiernaast. Ook krijgen de kinderen de werkboeken
voor de vakantie nog mee naar huis, daarin kunnen ze vast meer laten zien.
Kloof tussen oude en nieuwe method
De nieuwe methode heeft een moeilijker niveau voor onze leerlingen. Dat betekent dat we op dit
moment hard moeten werken om de kloof (hiaat) tussen de oude en de nieuwe methode weg te
werken. Een voorbeeld: In de nieuwe methode wordt van de leerlingen van eind groep 4 verwacht
dat ze de tafels van 1 t/m 10 hebben geautomatiseerd. Terwijl de oude methode verwachtte dat de
leerlingen de tafels 1,2,3,4,5 en 10 geautomatiseerd hadden. Dat is voor onze groep 5 leerlingen op
dit moment een grote overgang en de missende informatie moeten de kinderen nu extra vlot
oppakken. Zo zijn er in elke groep wel hiaten die weggewerkt moeten worden. Dat kunnen getalwaarden zijn, het
splitsen, herkennen van breuken, etc. We hopen dat we na het overgangsjaar veel hiaten hebben weggewerkt.

Oefentips voor thuis:
- Kijk eens op www.sommenprinter.nl voor werkbladen. Een werkblad met keersommen (40 sommen) is binnen 1 à 2
minuten te maken! - www.rekenspelletjes.nl is één van de vele online opties, dit kan een kind zelfstandig op een
laptop op tablet.
- Buiten kan er ook genoeg, zoals een hinkelpad. Noem een getal, bijvoorbeeld 7. Als je op de 1 staat geef je het
antwoord van 1x7, op de 2 2x7 etc. Maar doe dit ook met plussommen of minsommen, dus behoud die 7-1, 7-2 etc.
Variatie, zet hoge getallen met stoepkrijt op het hinkelpad.
- Voor lagere groepen is tellen of tellen in groepjes een mooie oefening, dit is goed te oefenen met legoblokjes of
andere speelmateriaal.

Nieuws uit de groepen
Pepernoten bingo met een echte piet
Nadat we Sinterklaas opgewacht hadden op de Slagkrooie en daarna in de speelzaal gezellig gekletst te hebben
met Sinterklaas, kwam er ook nog een Piet bij ons op school.
De bovenbouw maakte surprises voor elkaar en de onderbouw kreeg een heel leuk cadeautje.
(P.s. papa's en mama's, op Parro staan heeeeeel veel foto's!

Donderdag 11 december hebben we bloembollen geplant om de bomen! Wat een harde werkers!
#proud

Joey mocht vandaag zijn boek mee naar school nemen. Hij heeft ons uitgelegd waar het boek
over ging en mocht er een stukje uit voorlezen!

Vandaag, donderdag 16 december hebben we Kerst op school gevierd. We hebben lekker gegeten
en we hebben ’s middags een Kerstviering gehouden.

