Weekbericht van 28 januari
Algemeen
Bibliobus
woensdag staat de bibliobus er weer, denkt iedereen aan de boeken.

Groep 1/2 :
Deze week gaan wij verder met het thema: “Winter”
Wij hopen op nog meer sneeuw deze week.
Wij zingen winterliedjes en dansen een sneeuwdans.
Als taak maken wij deze week een sneeuwpop van 16 vierkantjes. Groep 1 maakt stap voor stap
samen met de leerkracht 16 vierkantjes. Groep 2 vouwt zelfstandig n.a.v. een vouwreeks 16
vierkantjes. Dit doen wij twee keer, klein en groot, en maken er een sneeuwpop van door het af te
knippen en te plakken.
Wij gaan deze week heel veel rijmen. Rijmen n.a.v. plaatjes, maar ook zelf rijmwoordjes
bedenken.
Groep 1/2b gaat woensdag voor het eerst naar de bibliobus. Ze mogen elk 1 boekje kiezen. De
boeken blijven op school.
Ook gaat groep 1/2b woensdag naar de Noaberhoeve, ze luisteren daar naar een boekje en
mogen de dieren voeren.
Groep 3:
Deze week proberen we met elkaar de Cito toetsen af te ronden. Met rekenen hebben wij vandaag
de voortoets van blok 5 gemaakt. Deze week werken wij verder met rekenen aan de doelen van
blok 4 en 5. Met lezen leren wij morgen het woord ei en ronden wij deze week ook kern 6 af met
elkaar.
Donderdag gaan we bij goed weer met elkaar naar gym!.
Denken jullie nog even aan het inleveren van de rapporten? Alvast bedankt.

Groep 4:
Deze week werken we verder aan het thema van taal “lekker spelen”. Met taal herhalen we de
begrippen naamwoord en dubbelwoord. Ook bereiden we de zinnen uit, met bijvoorbeeld vraag en
antwoord. Met spelling oefenen we woorden met ei, woorden met au(w). Je kunt niet horen met
welke ei/ij of au(w)/ou(w) je een woord moet schrijven. Die woorden moet je onthouden.
Deze week oefenen we het klokkijken. De hele uren en de halve uren moeten we nog flink
oefenen, we leren ook de kwartieren..
Denken jullie nog aan het inleveren van de rapporten?
Groep 5:
Deze week gaan we weer verder met de Cito’s. Rekenen en de Drie Minuten Toets staan deze
week op het programma.
In de lessen van spelling staat de regel “spinnetje” centraal. De kinderen maken kennis met
ingewikkelde verkleinwoorden. Ze leren dat er ook andere spellingsregels toegepast moeten
worden en leren ingewikkelde verkleinwoorden correct te schrijven.
Met taal oefenen we met doe-woorden en leren ze wat vaktaal is. Ook gaan we een brief schrijven
met daarin een volledige boodschap.
Denken jullie nog aan het inleveren van de rapporten?
Groep 6:
Wat hebben we genoten van de optredens tijdens de theatermiddag. Er was een gevarieerd
aanbod voor en door de kinderen. De foto’s hiervan heeft u in Social Scools ontvangen. Hierbij
willen we De Rijdende Popschool bedanken voor de fantastische ondersteuning van een groepje
kinderen.
Met veel enthousiasme hebben de kinderen vorige week het thema winter van buiten naar binnen
proberen te brengen. Dit hebben ze gedaan door het maken van: een winterblad; een pinquin en
een voederhuisje. We hebben de resultaten opgehangen in de zaal en de gang.
De komende dagen ronden we de laatste Cito toetsen van Rekenen en begrijpend lezen af. We
hopen dat de kinderen in de toetsen hun vaardigheid hebben kunnen laten zien.
We zijn gestart met het leesvirus. Gedurende 8 weken is het de bedoeling dat de kinderen
verschillende boeken gaan lezen. Wekelijks hebben we te maken met een boekvraag,
internetvraag of een andere opdracht. We hebben er al heel veel zin in. De te lezen boeken
mogen mee naar huis genomen worden om heerlijk verder te lezen. We hebben afgesproken dat
we de boeken schoon en netjes houden.
Bij taal gaan we verder met het thema tijd. Binnen dit thema hebben we te maken met
verschillende themadoelen zoals: spreken en luisteren; taalbeschouwing; stellen; woordenschat en
differentiatie opdrachten.
Vrijdag wordt de topo toets van Gelderland afgenomen. Vervolgens starten we met de provincie
Utrecht. Vrijdagmiddag houden we een techniekmiddag. Er worden in groepjes allerlei proefjes
gedaan. We gebruiken hiervoor de techniek kar: Talent-techniek en energie.
Volgende week staat voor iedereen de boekbespreking gepland. Op het formulier staat
aangegeven wat de bedoeling is. Succes met de voorbereiding!
Memo:
1 februari: toets Gelderland
1 februari: techniek middag
4 t/m 8 februari: boekbespreking

Groep 8:
Deze week moeten we nog de werkwoordspelling van Cito afwerken. Dan hebben we alle
onderdelen gehad. Volgende week hebben de kinderen een toets van natuur. Vandaag hebben ze
hiervoor de spullen meegehad. De komende weken kunnen nu wat meer in het teken staan van de
projecten. Deze week maken we daarvoor al wat plannen.

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

