Weekbericht van 7 januari
Algemeen:
Groep 1/2:
Voor iedereen een heel fijn, goed, gezond, plezierig en gelukkig 2019!
Vanmorgen hebben wij elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Natuurlijk hoort daar ook een
rolletje met slagroom en een borrel (glaasje ranja) bij. De kinderen mochten tijdens de vertelkring
elkaar over de vakantie/kerst/jaarwisseling/vuurwerk enz. vertellen. Leuke en enthousiaste
verhalen.
Deze week praten wij verder over 2019, het nieuwe jaar. Wij kijken naar vuurwerk op het digibord.
Leren de letter V (en klankgebaar) van vuurwerk. Als taak maken wij vuurwerk (met handen en
geluiden), tellen de knallen, zetten met vingers een aantal op en kijken welk getal erbij hoort. Ook
benoemen wij de kleuren in een bepaalde volgorde.
Vanaf deze week komt juf Anneke terug van zwangerschapsverlof. Ze werkt op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 1/2b. Welkom juf Anneke en veel plezier! Dit betekent dat juf Manon
vanaf deze week op woensdag in groep 1/2a werkt. Welkom juf Manon en veel plezier!
Juf Siska en juf Lyanne hebben de afgelopen maanden de cursus ‘Begrijpen met je handen’
gevolgd. Deze week krijgen de kinderen van de groepen 1 en 2 een brief mee. In de brief kunt u
meer lezen over: “Begrijpen met je handen”. Ook is er in januari een ouderavond over “Begrijpen
met je handen” in de bibliotheek in Emmen (zie brief voor verdere informatie). Op de kast in de
bouwhoek van groep 1/2a ligt een map van de cursus. Kijkt u rustig in de map voor meer
informatie.
Deze woensdag is het weer speelgoeddag. Alle kinderen mogen speelgoed meenemen (denk
hierbij aan duurzaam speelgoed).
Vanaf deze maand gaan ook de kinderen van groep 1 en 2 af en toe naar de bibliobus. Hiervoor
hebben we een kopie van de bibliotheekpasjes nodig. Mogen wij deze van u kopiëren? Zou u het
pasje dan deze week aan de leerkracht willen geven, zodat wij deze kunnen kopiëren?
Groep 3:
Allereerst de beste wensen voor 2019!
We hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie! We willen Bas en zijn papa, mama en
zusje feliciteren met de geboorte van hun broertje/zoon Mees.
Vanaf vandaag werken wij met tafelbazen in onze groepjes. Elke dag hebben wij een andere
tafelbaas. Deze tafelbaas zorgt ervoor dat de groepjes netjes blijven, dat er rustig wordt gewerkt
en aan het einde van de dag alles weer is opgeruimd.

Met lezen herhalen wij deze week de letters/woorden van kern 5 en luisteren wij naar het verhaal
van kern 6. Met rekenen gaan wij met geld rekenen en oefenen wij verhaaltjessommen.
Vanaf deze week starten we ook met voorlezen aan groep 1-2. Elke vrijdag mogen twee leerlingen
bij groep 1-2A voorlezen en twee leerlingen bij groep 1-2B.
Vanmiddag heeft ook iedereen een uitnodiging meegekregen voor een verjaardagsfeestje.
Juf Lisanne viert woensdag 16 januari de verjaardag met de groep.
Groep 4:
Gelukkig Nieuwjaar allemaal!
We zijn begonnen met een vakantiebingo; vertellen over de vakantie en natuurlijk hebben we
samen een rolletje met slagroom gegeten met een glaasje ranja. Rekenen zijn we goed aan het
oefenen met de sommen tot 100. De tafel van 2, 5 en 10 mogen we ook thuis nog goed oefenen
want de op de Tafeltrein komen steeds meer stickers. Met het Technisch lezen werken aan
teksten met gaten en woorden met open lettergrepen.
Groep 6:
Allereerst de beste wensen voor 2019!
We hopen dat er volop genoten is van een heerlijke vakantie.
Vandaag zijn we gestart in de nieuwe tafelgroepen. Ook is er een nieuwe gym rij gemaakt. Op
deze manier weten de kinderen met wie ze heen en terug naar de gymzaal lopen.
Bij het rekenen zijn we gestart met blok 3. De doelen hiervoor zijn vastgesteld n.a.v. de voor toets
van blok 3. In dit blok komen de breuken aan bod. Hierbij gebruiken we de breukendoos
(=concreet materiaal) en leren we de breuken door o.a. te vouwen en te knippen. Daarnaast
maken we gebruik van mooie ondersteuningsfilmpjes op you tube en gaan we een ontbijtkoek
o.i.d. in gelijke stukken verdelen. Uit de toets van blok 2 is gebleken dat het toepassen van het
klokkijken van analoog naar digitaal bij sommige kinderen onvoldoende lukt. Indien mogelijk graag
thuis uw ondersteuning hierbij. Uw kind kan zelf goed aangeven wat hij/zij lastig vindt. Daarnaast
oefenen we dagelijks op de computer de redactie sommen ter voorbereiding op de Cito toets.
Bij taal gaan we verder met het thema: hobby’s. Deze week staat het stellen centraal. Dat houdt in
dat we aan de hand van gegevens een verhaal gaan schrijven. Het is dan belangrijk om een
inleiding-kern en afsluiting weer te geven.
De kinderen krijgen vandaag de formulieren en de planning voor de boekbespreking mee. Het is
de bedoeling dat uw kind thuis een boek gaat lezen en vervolgens via de vragenlijst de
boekbespreking voorbereid. De bedoeling hiervan is om het lezen te stimuleren en elkaar
enthousiast te maken voor allerlei boeken van verschillende schrijvers. Hierdoor gaan kinderen
bewuster een boek kiezen.
Vrijdag is de topo toets van Overijssel. Vervolgens starten we met de provincie Gelderland.

Groep 7:
Allereerst de beste wensen voor 2019!!
Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke vakantie. Vanochtend hebben we eerst even
gecheckt of alle ledematen nog op de juiste plek zaten, gelukkig was alles prima in orde ;)
Deze week gaan we verder met blok 3 van rekenen. Wilt u de tafels blijven oefenen, dit is echt
nodig! We maken een behoorlijke sprong naar cijferend rekenen, procenten, breuken en
oppervlaktes en inhoudsmaten. Zonder de basis (tafels) lukt dit niet!
Donderdag 10 januari is de topotoets van het Verenigd Koninkrijk.
Groep 8:
Ik wens iedereen alle goeds toe voor 2019. Hopelijk zijn we met z’n allen goed uitgerust om weer
te beginnen. Deze week gaan we voor rekenen en spelling wat dingen extra oefenen en herhalen.
Ook zal het dictee van blok drie voorbijkomen. Volgende week starten we met onderdelen voor het
cito. Deze onderdelen zullen uiteindelijk toegevoegd worden aan de plaatsingswijzer.
Als extra ondersteuning krijgen de kinderen wat deelsommen mee.
Met geschiedenis maken we een planning voor de maquette.

Donderdag komen wat kinderen van het Carmel om iets te vertellen over hun ervaringen als
eerstejaars.

AGENDA:

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

