27-31 augustus 2018
Wat is het snel gegaan! De vakantie is al weer bijna om… hopelijk heeft iedereen een goede vakantie
gehad. Maandag om half 9 starten we weer, de juffen zijn er helemaal klaar voor! Tot dan!

Schoolgids en jaarplanner 2018-2019
Schoolontwikkelingen
Op de site vindt u de schoolgids voor dit schooljaar met alle informatie die u nodig heeft. Mocht u
toch nog dingen missen, dan horen we het graag.
De jaarplanner vindt u ook op de site.
Personeel
Personeel
Na de vakantie starten er 2 nieuwe personeelsleden: juf Mariëtte en juf Jorien. Juf Mariëtte vervangt
juf Willeke in haar zwangerschapsverlof en juf Jorien is de nieuwe intern begeleidster. Juf Martine is
geen intern begeleider meer, maar zij zal dolfijnleerkracht zijn op verschillende scholen. Allemaal
welkom en veel werkplezier gewenst!
Schoolontwikkelingen
Schoolontwikkelingen
Zoals we eerder al aan hebben gegeven in het Fundamoment gaan we over op het houden van
startgesprekken met ouder(s) en kind. U heeft allemaal kunnen inschrijven via Basisonline. Mocht dat
om wat voor reden niet gelukt zijn, laat het weten.
Voorheen hielden we een informatieavond voor de ouders in de derde week na de vakantie. Deze
avond vervalt nu en u ontvangt de informatie digitaal.
Nieuw in de Fundabieb

Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Lezen
Lezen
Deze week kunt u voor het laatst lezen uit de vakantiebieb-app, geniet er nog even van!

BSO
BSO
Op maandag voor en na schooltijd zal de BSO vanaf november van start gaan. Voor de
dinsdagmorgen is de personele bezetting nog niet helemaal rond, we horen hopelijk aankomende
week meer.
VIO Lessen van meester Lex
VIO Lessen van meester Lex
Ook dit jaar start de VIO-cursus weer op Het Fundament in Nieuwland op de woensdagmiddag van
13.15 - 14.15 uur.
Gedurende 37 lessen maken de kinderen kennis met bijna alle instrumenten; ze krijgen 2 weken
klarinetles, 2 weken gitaarles, 2 weken vioolles
en ga zo maar door. Ook leren ze werken met het melodische en ritmische notenschrift.
Er is nog plaats om mee te doen! Dus geef je op!
Voor verdere informatie: www.muziekpunt.nl onder het kopje
Muzieklessen / VIO

Juffendag
Juffendag
Op 3 oktober willen we onze juffendag houden. Zoals we nu enkele jaren hebben gedaan willen we
ook dit jaar weer workshops houden voor de kinderen van groep 1-8. We hopen dat u ons een
handje wilt helpen om er een onvergetelijke morgen van te maken. Meld u zich aan als hulpouder bij
Nanda Baars? Als u ideeën heeft voor een workshop / activiteit, zeker welkom!
DRINGEND VERZOEK: GRAAG REACTIE!
We zijn bijna rond met de reacties, zou iedereen alstublieft zsm willen reageren?

Privacy en foto’s
We hebben bijna van iedereen bericht gekregen, helaas niet van iedereen. Iedereen heeft inmiddels
een persoonlijk berichtje gekregen als het nog niet is ingevuld.
Mocht het niet lukken, laat het weten.
Gezocht
Gezocht
 We zijn op school op zoek naar: kurken, en Olvaritpotjes.
U kunt de spullen in de ladekast naast de deur van groep 2 zetten

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen
Om de bak met gevonden voorwerpen zo leeg mogelijk te houden, willen we u vragen of u zoveel
mogelijk spullen van uw kind wilt voorzien van hun naam. Voor de vakantie is er best veel kleding enz
blijven liggen, zie de foto’s hieronder. Mocht er iets bekends tussen zitten, laat het weten.

Agenda
Maandag 27 augustus 2018
Woensdag 29 augustus 2018
Woensdag 19 september 2018
Dinsdag 25 september 2018
Woensdag 3 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018

Eerste schooldag
Luizencontrole en voedselbank
Studiedag, de kinderen zijn vrij
Start Kinderboekenmaand
Juffendag met workshops
Afsluiting Kinderboekenmaand
Herfstvakantie
Spaaracties

Spaart u mee?
We willen u graag wijzen op de spullen die we sparen. U vindt ze hieronder.
- Frituurvet (dagelijks in te leveren in de gele containers bij het schoolhek)

-

-

Oude kleding (kleding kunt u elke dag op school afgeven of bij de deur zetten)
Postzegels (postzegels kunt u elke dag op school inleveren bij de leerkrachten)
Bouterbonnen (Bouterbonnen kunt u elke dag op school inleveren bij de leerkrachten)
Cartridges / inktpatronen (cartridges kunt u elke dag op school inleveren bij de leerkrachten
of in de doos bij de kleutergymzaal)
Batterijen (in de ton bij groep 7-8)
DE punten (bij de leerkrachten)
Doppen van lege flessen: Meer info op: http://www.geleidehond.nl/steunons/acties/doppen-sparen/richtlijnen-doppen-en-deksels-inzamelen/ U kunt de doppen
inleveren bij de leerkracht of op de oranje tafel.
Oude mobieltjes (kunt u elke dag op school afgeven of op de oranje tafel inleveren.
We sparen geen oude apparaten meer!

Vakanties 2018-2019
Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie

22 oktober – 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 – 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari – 1 maart 2019

Paasvakantie

19 – 22 april 2019

Meivakantie

29 april – 3 mei 2019

Hemelvaart-Pinkster vakantie

30 mei – 10 juni 2019

Zomervakantie

22 juli – 30 augustus 2019

Vanuit de groepen
Hieronder de planning per groep. Mocht u dingen missen, laat het weten!
Groep 1-2
Bijbelverhalen/lied
 Een baby is geboren! (Ex. 2:1-10)
 Mozes’ vlucht (Ex. 2:11-22)
 Gods plan voor zijn volk (Ex. 2:23-4:17)
 Lied: Klein, klein kindje (https://www.youtube.com/watch?v=C2rh9VDcDEg)
Rekenen:
 We leren vooruit en achteruit tellen
 Verder tellen vanaf een willekeurig getal
 We leren van lang naar kort
Taal:
 We werken over het prentenboek ‘Samen kunnen we alles’.



Letter van de week: s van samen (spreekt uit als ‘sss’). De kinderen mogen de komende 2
weken iets meenemen voor de lettertafel wat begint met de letter ‘s’.
 We leren de bergrippen ‘hol’ en ‘burcht’
 We oefenen het aan elkaar vertellen: over onze vakantie
 Visuele discriminatie: welke is er anders?
Bijzonderheden:
 We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en weer lekker is uitgerust voor het
nieuwe schooljaar! Wij, juffen, hebben er weer zin in en zijn benieuwd naar alle gegroeide en
zongebruinde kinderen en hun verhalen!
 Maandag is het weer schoolbibliotheek, de kinderen mogen dan een nieuw boek mee naar
huis. Denkt u aan de boekentas?
 Op dinsdag hebben we gym. Wilt u de gymschoenen weer mee naar school geven?
Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Mozes wordt geboren. Exodus 2:1-10
Mozes moet vluchten. Exodus 2:11-22
God roept Mozes. Exodus 2:23-4:17
Lied: Zegen ons algoede. https://youtu.be/oJJqAB234Xg (alleen het eerste couplet)
Groep 3
Rekenen
- De kinderen oefenen met het tellen tot 10. Ook vanaf een willekeurig getal en op de
getallenlijn.
- Leren hierbij de juiste cijfersymbolen herkennen.
- Koppelen de getallen tot 10 aan de juiste hoeveelheid.
- De kinderen leren voorwerpen te ordenen op basis van grootte.
- Oefentip voor thuis: Laat uw kind zoveel mogelijk dingen tellen in huis of buiten op straat.
Hoeveel borden hebben we in de kast? Hoeveel huizen hebben we in de straat? Enz.
Taal
- De kinderen leren de letter p van kip en de aa van aap. Ze leren de p en aa schrijven,
herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
Let op, belangrijk! Wilt u eraan denken dat wij de letters in groep 3 nog niet uitspreken als
p=pé of t=té!! De p is de p, de t de t. Vooral bij de letters als de korte a, o, e of u, gaan ze hier
anders over een tijdje de mist in. De a, oefenen we los ook gewoon kort en spreken we uit als
de à en niet als de aa.
Groep 4
Rekenen
- De kinderen oefenen het juist opschrijven van getallen tot de 100
- Oefenen verder met het plaatsen van getallen tot 50 op de getallenlijn.
- Oefenen verder met het vlot optellen en aftrekken tot 10
- Herhalen het optellen en aftrekken tot 30
- Oefentip voor thuis: wilt u thuis deze week de splitsingen tot 10 nog eens herhalen zodat
deze er weer helemaal goed op tempo in zitten?
Taal/spelling
- De kinderen leren ruimtes in huis te benoemen en beschrijven. Wat is de functie van elke
ruimte en wat is er zoal te vinden?

-

De kinderen krijgen woorden aangeboden met betrekking tot meubels in het huis.
Ze leren welke spullen in de kledingkast, koelkast, servieskast en voorraadkast behoren.
Ze maken dubbelwoorden met betrekking tot het thema van het huis.
De kinderen leren de regel: korte klank/lange klank, schrijf het woord zoals je het hoort.
Hierbij gebruiken we het woord haas als voorbeeld.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Mohammed, Naomi, Lars en Jonithan

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Psalm
- De geboorte van Mozes (Exodus 2:1-10)
- Gevlucht naar Midjan (Exodus 2:11-22)
- Door God geroepen (Exodus 2:23-4:17)
- 1:1
Groep 5
Rekenen
- De getalstructuur tot 1000
- Optellen en aftrekken zoals 45 + 24 en 69 - 24
- Optel- en aftreksommen tot 100 gebruiken in verhaalsommen
Spelling
- Deze week leren we de regel van ‘gevangen’.
Je hoort aan het begin een u, maar je schrijft een e.
Rekenen
- Splitsen van getallen in D H T E
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Cijferend optellen zoals 658 + 239
Spelling
- Deze week herhalen we het vormen van de stam en de regel van molen.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Levi, Marije, Floris en Sem
- Vrijdag 31 augustus worden de redactiesommen nagekeken

Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Een geweld(ig) plan (Ex. 1 : 1-22 en 2 : 1-10)
- Mozes’ vlucht (Exodus 2 : 11-22)
- Gods plan voor Zijn volk (Exodus 2:23 – 4:17)
Psalm 1 vers 1
Groep 7
rekenen:
- de getallenlijn tot 50 000
- hoofdrekenen met rekenregels, zoals 25 – 200 : 5
- cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
- de volgorde herhalen van rekenen in toepassingen (De voorrangsregels zijn: 1. Reken eerst uit wat
tussen haakjesstaat. 2. X en : Je rekent van links naar rechts. 3. + en – Je rekent van links naar rechts.)

spelling:
- Herhalen van woorden met een open lettergreep.
- Herhalen van woorden met een gesloten lettergreep.
- Herhalen van samengestelde woorden.
- Herhalen van persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.
Groep 8
rekenen:
- werken met eenheden zoals meter, m2 en m3
- rekenen met samengestelde eenheden/grootheden zoals kilometer per uur
spelling:
- oefenen met persoonsvormen, alle categorieën.
Bijzonderheden:
We hopen dat jullie allemaal een fijne zomervakantie hebben
gehad en lekker zijn uitgerust. Wij hebben er zin in om met
jullie dit nieuwe schooljaar in te gaan!
- Klassendienst voor deze week: Janouk, Rosaline, Esther en
Mirjam
- Denken jullie eraan dat je iedere dag je huiswerkmap en je
agenda bij je hebt?

Vriendelijke groet, mede namens de collega’s,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Het Fundament
Verduinstraat 8
4243 JZ Nieuwland
0183-352224
directie@hetfundamentnieuwland.nl
www.hetfundamentnieuwland.nl

