Weekbericht van 5 maart
Algemeen
Schoonmaakavond
Vanavond van 19.00 – 20.30 uur is tijd voor het schoonmaken van de klaslokalen.
Graag eigen emmer en poetsdoek meenemen.
Vele handen maken licht werk.
Opfriscursus Veilig Verkeer Nederland
Op maandag 11 maart a.s. komt Veilig Verkeer Nederland de
verkeersregels opfrissen (in ontspannen sfeer). We doen dit aan de hand
van een PowerPoint presentatie.
Wij vertellen iets over belangrijke regels en veranderingen. Verder doen
we een leuke quiz (met een prijsje) en nemen voldoende foldermateriaal
mee. Verder kan men zijn/haar reactiesnelheid testen met onze
reactietester.
Deelname is gratis. Doe jij ook mee?
Helden-leesweek
“Ik denk dat er nooit genoeg boeken zijn”..
Van 12 maart tot 22 maart organiseren wij een helden-leesweek, om het lezen
nog meer te motiveren en stimuleren.
In deze twee weken staan we stil bij het lezen van boeken en komen er verschillende helden op
school. De opening is op dinsdag 12 maart om 8.30 uur op het lage plein. Iedereen is welkom!
Deze week ontvangt u via social-schools meer informatie over de helden-leesweek!
Rapporten inleveren
Vorige week waren de 10 minutengesprekken. Zou iedereen het rapport weer aan zijn/haar
zoon/dochter willen meegeven en inleveren bij de groepsleerkracht.
Alvast bedankt.

Groep 1/2 :
Gisteren hebben we een gezellige Carnaval ochtend gehad! Hiermee hebben we het thema feest
afgesloten, de kinderen krijgen deze week hun werkjes hiervan mee naar huis. Vandaag starten
we met een nieuw thema: techniek. We hebben het veel over lucht en wind. Hier gaan we allerlei
proefjes mee doen.
Woensdag (morgen) is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed van thuis
meenemen, let er op dat dit niet te klein/ kostbaar is.
Groep 3:
We zijn de week feestelijk begonnen met elkaar. Het was een gezellige Carnaval ochtend.
Vandaag hebben wij weer hard gewerkt met elkaar. Deze week sluiten wij kern 7 met elkaar af en
luisteren wij vrijdag naar het verhaal van kern 8. Met rekenen oefenen wij het getalbegrip tot 100,
het automatiseren tot 10/20 en het rekenen met driehoeksgetallen.
Groep 4:
We zijn feestelijk begonnen deze week. We hebben een gezellige ochtend gehad. Het taalthema
gaat over “Wil je met me spelen?”. Kinderen oefenen o.a. het vragen aan een onbekende en het
geven van informatie aan een onbekende en het maken van vraagzinnen en vertelzinnen. We
oefenen met rekenen het optellen en aftrekken onder de 100 over het tiental.
Met spelling gaan we in ons volgende blok oefenen met woorden die eindigen op –acht, -echt, icht, -ocht, -ucht.
Groep 5:
Na een prachtig Carnaval gisteren, gaan we weer fris van start deze week.
We beginnen vandaag met de voortoets blok 4 van rekenen. Met spelling hebben we deze week
ook de voortoets.
In de lessen van taal leren de kinderen dat op sommige gebouwen woorden staan die de functie
van dat gebouw aanduiden, ontdekken het verschil tussen namen van gebouwen en namen voor
gebouwen. Ook leren ze dat je op straat veel kunt lezen (bijvoorbeeld naamborden).
Groep 6:
Na een heerlijke carnavals ochtend gaan we deze week weer verder met de dagelijkse lessen.
Bij Taal hebben we te maken met het thema “het weer. Tijdens deze lessen worden allerlei
weersverschijnselen besproken. Daarnaast komen uitdrukkingen die met het weer te maken
hebben aan bod (“het zonnetje in huis zijn”; in de wolken zijn met…) Naast de lidwoorden,
naamwoorden en naamwoordgroepen staan de aanwijswoorden en telwoorden centraal. Bij het
maken van een stelopdracht (verhaal schrijven) komen de begrippen aanhef-afsluiting-indelingafzender en geadresseerde aan de orde.
Tijdens de rekenlessen is gebleken dat veel kinderen het klokkijken (analoog-digitaal) nog lastig
vinden. Indien mogelijk graag thuis hier ook aandacht aan besteden. Het toepassen van de
gevraagde sommen is niet haalbaar als het klokkijken niet voldoende aanwezig is. Alvast bedankt
voor de extra ondersteuning.
Met veel enthousiasme zijn de kinderen bezig met het geschiedenis onderdeel “de vikingen”. De
komende weken gaan we hier mee verder aan de hand van opdrachtkaarten. Inmiddels is er
rondom dit thema een tekening gemaakt, die u in de zaal kunt bekijken.
Deze week ronden we de leesviruskussentjes af. We hebben bij het leesvirus te maken met een
boekvraag en een creatieve opdracht. Het antwoord voor de boekvraag hopen we van de kinderen
te krijgen die het boek gelezen hebben. De creatieve opdracht bestaat uit het maken van een
dierenstrip.
De topo toets van Flevoland is afgelopen vrijdag mee naar huis gegeven. Deze week starten we in
de groep met het oefenen. De toets hiervan is op 22 maart.
Deze week starten we met de presentaties betreffende het verslag.
Gevraagd: rapporten inleveren
plastic tassen.

Groep 7:
Wat hebben we genoten van een gezellig carnavalsfeest op school! Wat fijn dat er zoveel kinderen
meededen met de music-dance show! En wat zagen jullie er prachtig uit!
Om extra te oefenen met spelling kunnen de kinderen vanaf afgelopen week gebruik maken van
de site www.spellingoefenen.nl Ze gaan dan naar het kopje “klas” en kunnen daar inloggen met
een inlogcode. (Deze is bij de kinderen bekend). Ik zet daar woordenlijsten in klaar met woorden
die voorkomen in het blok waarin we werken.
Deze week ronden we blok 3 rekenen af met een toets en starten we met de voortoets blok 4.

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

