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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de groepen, sportdag

Activiteiten
en data
Vrijdag 28 juni:
Sportdag, groep 1 t/m 4 tot
12 uur, groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur
Donderdag 4 juli:
Volgende nieuwsbrief
Maandag 8 juli:
Rapporten groep 1 t/m 8

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Groep 1 heeft zojuist het thema 'de boerderij' afgesloten.
Op de foto ziet u de kinderen aan het werk aan een bouwwerk met
de schuine vouw uit het thema 'de boerderij'.

Inmiddels zijn we gestart met het thema 'beroepen'. Wat willen de
kinderen later allemaal worden? Wat hebben we daarvoor nodig?
Ook worden er weer nieuwe letters van de week aangeleerd, zoals
de h van helm en de r van racen.

Vrijdag 28 juni:
sportdag!
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Binnenkort kunnen we zelfs
een bezoekje van een echte
agent in de klas verwachten.
De kinderen kunnen de agent
dan allerlei vragen stellen en
het uniform eens van dichtbij
bekijken.
Naast het werken in de
thema's hebben we een tijdje
geleden gevraagd of u het
strikken van de veters thuis
met uw kind wilt oefenen. Dit
werd destijds enthousiast
opgepakt door verschillende
ouders en leerlingen. Nu
merken we echter dat er veel
nieuwe zomerschoenen zijn
gekocht 'met veters', heel
mooi en stoer, maar het zou
nog stoerder zijn als de
kinderen deze ook zelf kunnen
strikken. Vandaar nogmaals
onze oproep om te blijven
oefenen!
Groep 3/4
Wekenlang hebben de
kinderen hard gewerkt aan
hun kijkdoos. Er zijn
spookhuizen, weilanden met
dieren, jungles etc tevoorschijn
gekomen. Sommigen zelfs met
bewegende dieren!
Heel knap. De kinderen zijn er
ook terecht trots op!

Groep 4
Met taal en spelling zijn we
begonnen aan thema 8.
Met spelling leren we:
Woorden met een open
lettergreep zoals jager en
woorden met een
tweetekenklank zoals keuken.
Met taal leren we o.a.
woorden in alfabetische
volgorde zetten, wat een
eigennaam is.
Groep 4/5
De kinderen gaan elke
dinsdag schoolzwemmen. Ze
vinden dit onwijs leuk. We
willen juf Liäne alvast
bedanken voor de leuke
lessen!

Groep 5
De kinderen van groep 5 zijn
begonnen aan blok 11 van
rekenen. In blok 11 leren we:
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Optellen in een HTEschema.
Getallen tot en met
10.000 globaal tellen,
ordenen en lokaliseren,
en de getallen in
woorden opschrijven.
Lengtes (omtrekken)
meten en millimeters
en centimeters
gebruiken.
Bedragen zoals €23,75
samenstellen tot en
met €100,-.

Met taal zijn we begonnen aan thema 8. In thema 8 leren we:






Mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen voor mensen en dieren.
Woordsoorten herkennen in een zin.
Werkwoorden kunnen, willen, mogen en zullen gebruiken.
Gesloten - en open vragen.
Dat de meeste woorden bij een grote of kleine woordfamilie horen.

Met spelling zijn we begonnen aan thema 8. In thema 8 leren we:





Woorden van de vergrotende en overtreffende trap.
Woorden met meervoud op -eren (kinderen).
Woorden met onbeklemtoonde -elen, -enen, -eren.
Woorden als samenstelling zonder tussenletter.

Groep 6/7
Vanaf volgende week gaat groep 6/7 starten met het thema Tweede Wereldoorlog. Ze
gaan zich verdiepen in Anne Frank en alles eromheen, dit ter voorbereiding op het bezoek
aan het Anne Frankhuis op 2 juli.
Groep 6/8
Groep 6/8 heeft deze week een onderzoek gehad in de klas. Dit onderzoek is ontworpen
door een studente van de Radboud Universiteit uit Nijmegen. Na een korte introductie van
het onderzoek kregen de kinderen een mobiele telefoon met oortjes. Op deze telefoons
stonden meerdere vragenlijsten (over henzelf en hun gevoel). Na het kijken van het filmpje
(een nieuwsbericht van het Jeugdjournaal) moesten de kinderen een reactie plaatsen op de
beelden die ze gezien hadden. Uit het onderzoek zal blijken of kinderen het nieuws en hun
emoties beter kunnen verwerken wanneer zij hun reactie op papier zetten.
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Sportdag 28 juni
Op vrijdag 28 juni hebben we met elkaar een gezellige en sportieve sportdag. Deze sportdag
vindt voor alle groepen plaats in zwembad de Loete. Alle leerlingen worden op de normale
tijd verwacht op school. Daarna zullen we met de hele school richting het zwembad lopen
waar de sportdag zal gaan beginnen om 9.30.
De groepen 1 t/m 4 gaan allemaal leuke spelletjes doen op het veld en rondom het
peuterbad. Deze groepen hebben geen zwemkleding nodig.
Voor de groepen 5 t/m 8 zullen de spelletjes allemaal in het water plaats vinden. Deze
groepen hebben dus wel zwemkleding nodig.
Wilt u deze dag wel nadenken over wat voor kleding uw kind aan doet? Sporten in een
spijkerbroek is niet erg fijn. Kijk hierbij ook even goed naar het weer.
De leerlingen krijgen tussen door wat te drinken en wat lekkers u hoeft dus geen eten en
drinken mee te geven voor deze dag. De lunch wordt op deze dag ook verzorgd. We zullen
met elkaar patat eten in het zwembad.
Groep 1 t/m 4 is op deze dag gewoon om 12.00 uit. Wij willen u vragen of u, uw zoon/dochter
in het zwembad op komt halen. De kinderen die naar de BSO gaan zullen met de docent
mee terug naar school lopen.
Groep 5 t/m 8 heeft zoals eerder gecommuniceerd deze dag een continurooster. De
leerlingen gaan met de docent terug naar school als de sportdag is afgelopen. Daar zal voor
deze leerlingen de dag eindigen om 14.00 uur.
We kijken uit naar een zeer gezellige en sportieve dag!

Jarig!
25 juni
29 juni
29 juni
29 juni
1 juli

Anouk van Vliet
Joris van der Linden
Heidi Versteeg
Kiki Versteeg
Eline Vreeswijk

Van harte gefeliciteerd!
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groep 7
groep 5
groep 4B
groep 4A
groep 5

