Weekbericht van 19 maart 2018
Algemeen

Vorige week is Thomas Prins uit groep 8,
een ronde verder gekomen bij
de voorleeswedstrijd van de gemeente Emmen.
Hij zit nu bij de laatste drie.
Hij zal vanavond nog een keer zijn verhaal voorlezen aan
de jury. De winnaar gaat door naar de Drentse
voorleeswedstrijd. Succes Thomas!!

Groep 1 en 2:
Woensdag begint de lente, alles gaat groeien en bloeien. In de klas beginnen onze zaadjes en
bolletjes al een beetje te groeien!
Buiten gaan niet alleen de bolletjes en bloemen maar ook de knoppen aan de bomen groeien.
Ook worden er kuikentjes en andere jonge dieren geboren. Nieuw leven, daar werken wij de
komende 2 weken over. Deze weken werken we toe naar het paasfeest, we leren liedjes en
maken een paasmandje. Ook luisteren we naar (bijbel) verhalen en leren we een versje over een
kuikentje.
Groep 3:
Vorige week hebben we met elkaar getest of onze vlotten kunnen drijven. Rondom het thema
piraten (kern 7) mocht iedereen met knutselen kiezen wat ze wilden maken. Ze konden kiezen uit
een piratenhoed maken, schatkaart, piratenverhaal schrijven, eigen piratenvlag of het knutselen
van een vlot. Dit laatste was wel favoriet. Hieronder zie je een paar foto’s.
Deze week gaan we knutselen over Pasen. We gaan morgen iets knutselen met een paasei, verf
en scheerschuim (wat gaat dit worden?).
Met lezen oefenen wij het lezen van verhalen en daar vragen over te beantwoorden. Met rekenen
hebben wij vandaag de getallenrij tot 100 geoefend en op het plein sprongen van 10 gesprongen.
Deze week gaan wij daar mee verder en leren we ook rekenen met geld (ik heb, ik koop, ik heb ..
over). Woensdagochtend gaan wij om 10.30 uur met groep 3 en 4 naar de Noaberhoeve.
Het nieuwe hok voor de konijnen wordt dan officieel geopend.
Morgen krijgen ze het rapport mee, ik heb nog niet van iedereen het rapport ontvangen.

kan een wasknijper ook drijven?

ja, het drijft!

vlot is groter dan de bak met water…

Groep 4:
Deze week begint juf Annemiek met haar Lio stage. Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag de
groep draaien. Ze is dinsdag ook al meteen jarig, maar we vieren het pas volgende week
woensdag 28 maart. De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen. Bij rekenen
oefenen we deze week nog doel 5 en 6 heel goed. Deze zijn best lastig. Het zijn plus en min
sommen tot 100, met 10-tal overschrijding. Bv. 45+16= en 73 - 62=
Taal begint met een nieuw hoofdstuk: ‘wil je met me spelen?’ we leren categorieën maken mbt
speelgoed. Bij spelling herhalen we de regels: specht, meeuw, haai .

Groep 5:
Deze week beginnen we met Taal aan een nieuw hoofdstuk “Talent”. Iedereen is ergens goed in!
We behandelen woorden die te maken hebben met creatief talent, zoals beeldhouwer,
verbeelding, beitel. Ook leren we het verschil tussen standaardtaal of streektaal (dialect). Met
Spelling herhalen we de regel “geit” en “golf/golven”.
Inmiddels hebben de kinderen vorige week de voortoets rekenen van blok 4 afgerond en gaan we
deze week werken aan de doelen “Ik kan de tafels van 1 t/m 10 vlot opzeggen” en “Ik kan sommen
handig uit mijn hoofd rekenen”.

Groep 6:
Wat hebben we afgelopen vrijdag samen genoten van een fijn verjaardagsfeest. Naast de
spelletjes waren er ook veel leuke optredens van de kinderen; super! Hartelijk dank voor de mooie
gekregen attenties.
De komende 2 weken hebben we bij het Leesvirus nog te maken met boekvragen en
internetvragen. Dat betekent dat we actief blijven lezen en steeds nauwkeurig op zoek gaan naar
de antwoorden bij de gegeven opdrachten.
Inmiddels hebben we de rekentoets van blok 4 afgerond en zijn we vanmorgen begonnen met het
voortoetsen van blok 5. Aan de hand hiervan worden er weer doelen vastgesteld om de komende
tijd aan te werken. Het kan zijn dat enkele aangeboden doelen van blok 4 herhaald gaan worden.
Tijdens de taalles starten we met een nieuw hoofdstuk: vers van de Pers. Naast het aanbieden
van de woordenschat gaan we bijschriften bij afbeeldingen bedenken; leren inhouden te
onderscheiden naar hun doel: informeren, vermaken of overtuigen. Ook leren ze namen van
beroepen bij de krant. Ook deze week staat spelling in het teken van het vervoegen van
werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd.
Donderdag is de topo toets voor Noord Holland. De kinderen kunnen de komende dagen in de
groep ook nog leren. Vervolgens starten we met de topografie van Zuid Holland.
Vrijdag hebben de kinderen de uitnodiging voor het 10-min. gesprek meegekregen. Indien u op
aangegeven datum en/of tijd niet kunt graag z.s.m. even doorgeven.
Groep 7:
Deze week maken we de rekentoets blok 4.
Groep 8:
Op dit moment zijn we druk bezig met de onderdelen van geschiedenis. De kinderen vinden het
erg leuk om te doen. Vandaag starten we met een nieuw thema voor taal. Het thema heet Een
tolerant land”. Thomas Prins heeft vorige week woensdag de voorleeswedstrijd gewonnen in de
bibliotheek. Vanmiddag gaat hij het opnemen tegen de andere twee finalisten. We wensen hem
veel succes.
In de komende weken gaan we ook bezig met de oriëntatie rond het eindcito. Dit doen we aan de
hand van cito’s uit de voorgaande jaren.

Contact M.R.
Heeft u ideeën of opmerkingen en wilt u dit kenbaar maken aan de M.R.
dan kunt u dit kwijt bij Dhr. Tino Hidding (oudergeleding M.R.).
Hij is bereikbaar via: mr.rkbdebrummelbos@gmail.com

