3-7 september 2018

Luisvrij!
Luisvrij!
Afgelopen woensdag hebben een aantal ouders de kinderen weer bekeken en er is geen enkele luis
gevonden! Fijn! Ouders, hartelijk dank!
Schoolontwikkelingen
Schoolontwikkelingen
Dit jaar zijn we begonnen met de startgesprekken. De informatieavond komt daardoor te vervallen.
De informatie die u zou krijgen op de informatieavond, ontvangt u aankomende week digitaal.
Reshare kledinginzameling
Reshare
Op 18 september is er weer een kledinginzameling voor Reshare! U kunt de kleding tot 9 uur bij het
hek neerzetten.
Buiten deze tijden kunt u dagelijks de kleding inleveren op school.
Voedselbank
Voedselbank
Voor de voedselbank hebben we weer rijders nodig die de spullen naar de voedselbank kunnen
brengen. Op de deur van de directiekamer hangt aankomende weer een lijst om in te schijven.
Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Lezen
Lezen
Beter leren lezen: 5 tips voor thuis
Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor je kind. Als ouder kun je je kind op allerlei manieren
stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat lezen. Tien
top-tips voor thuis.
1. Lees je kind elke dag voor
Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter of kleuter is. Maar wist je dat het
belangrijk is om te blijven voorlezen, ook als je kind al(lang) zelf kan lezen? Uit onderzoek blijkt
steeds weer dat kinderen die regelmatig worden voorlezen daar volop van profiteren: het verbetert
de woordenschat, het leesbegrip en is onmisbaar voor de taalontwikkeling. Of je kinderen nu in
groep 1 zit of in groep 8, door voorlezen krijgen kinderen zin om zelf te gaan lezen.
2. Laat je kind voorlezen
Draai de rollen ook eens om: laat je kind aan jóu voorlezen. Of aan een jonger broertje of zusje. Of
aan poppen of knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie, waardoor het extra
gemotiveerd raakt om (nog) beter te leren lezen.
3. Haal boeken en tijdschriften in huis
Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. Verleid je kind tot lezen door volop
leesmaterialen in huis te hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardigheid van je kind: boeken,
tijdschriften, strips, scheurkalenders. Beperk dit niet tot de slaapkamer van je kind. Zorg dat er ook
altijd wat te lezen valt in de auto, badkamer, woonkamer en keuken.
4. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin
Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stil lezen uit hun eigen
boek. Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet wonderen voor de
leesvaardigheid.
5. Beperk lezen niet tot boeken
Heeft je kind een hekel aan boeken lezen? Geen probleem. Lezen kun je overal doen en teksten vind
je overal om je heen: recepten, spelregels, reclamefolders, borden langs de snelweg, menukaarten,
de ondertiteling op tv. Laat je kind de tekst voorlezen en prikkel het om informatie op te zoeken.
"Hm, zouden we een regenjas aan moeten? Kun jij even het weerbericht lezen in de krant?" Ook
computerspelletjes en apps zijn zeer geschikt, omdat kinderen het leuk vinden om daar mee bezig te
zijn.
BSO
BSO
Op maandag voor en na schooltijd zal de BSO vanaf november van start gaan. Voor de
dinsdagmorgen is de personele bezetting ook rond. Binnenkort krijgen we informatie over de
inschrijving van de Hummeltjeshoeve.
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, op 5 december starten te lessen!
Voor verdere informatie: www.muziekpunt.nl onder het kopje
Muzieklessen / VIO
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
Hieronder nogmaals de foto van vorige week, er is weinig tot niets opgehaald van de spullen, wilt u
nog eens goed kijken of er iets bekends tussen zit?

Agenda

Woensdag 5 september 2018
Woensdag 18 september 2018
Woensdag 19 september 2018
Dinsdag 25 september 2018
Woensdag 3 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018

Voedselbank
Reshare kleding inzameling
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

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!
Vanuit de groepen
Hieronder de planning per groep. Mocht u dingen missen, laat het weten!
Groep 1-2
Bijbelverhalen/lied
 Laat ons gaan (Ex. 5:1-6:1)
 Beloofd is beloofd (Ex. 6:2-6:13)
 Een wonderlijke stok (Ex. 6:28-7:13)
 Lied: Ik ben bij je (https://www.youtube.com/watch?v=UPEsBLNZnOw)
Rekenen:
 Tellen met sprongen van 2
 We leren de slagen van de trom tellen
 We leren meten of we net zo groot zijn als…
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’.
 Kritisch luisteren: vragen over het verhaal stellen. Bijvoorbeeld: Wie heeft de bomen
omgeknaagd? Waarom moet Bever huilen?
 Kimspel: wat is er weg?
Bijzonderheden:
 Wat fijn dat zoveel kinderen iets (of zelfs meerdere) dingen mee hebben genomen voor de
lettertafel!
 Mochten er nog kinderen zijn die thuis hun rapport hebben; wilt u deze komende week mee
naar school geven?
 Elk kind moet deze week een tak niet korter dan je hand en niet langer dan je arm en een
steen die in je hand past meenemen.
 Vrijdag 7 september zijn de startgesprekken met de kleuters. Wanneer u zich nog niet heeft
ingeschreven, wilt u dit dan alsnog doen via basisonline?
Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Bij de Farao: Exodus 5:1-21
Doorgaan, Mozes! Exodus 5:22-6:12
Trotse, trotse Farao. Exodus 6:27-7:13
Psalm 7:2
Groep 3
Rekenen
- De kinderen leren tellen tot 10. Leren deze hoeveelheid te koppelen aan een eierdoos. Ze
leren de eieren in een eierdoos snel te tellen.
- De kinderen leren getallen op de juiste plek aan de kralenketting te plaatsen.
- Ze leren de betekenis van se symbolen + en =

Taal
-

Maken sommen tot 5
Oefentip voor thuis: Neem eens een eierdoos met 10 eieren en laat uw kind de eieren daarin
tellen. Maak daarbij wel eerst een rij vol mocht u een getal tussen de 6 en 10 nemen.
De kinderen leren de letter r van raak en de e van rem. Ze leren de r en e schrijven,
herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.

Groep 4
Rekenen
- De kinderen maken een korte toets om te kijken wat er van vorig jaar is blijven hangen.
- De kinderen leren rechte lijnen te trekken met een liniaal. Weten en meten hoe lang deze
lijnen zijn.
- Plaatsen gewichten van licht naar zwaar.
- Rekenen met gewichten tot 20kg
- Weten waar meer of minder dan 1 liter in past.
Taal/spelling
- De kinderen leren verschillende voorwerpen te beschrijven.
- Herhalen wat ze in het afgelopen blok hebben geleerd.
- De kinderen leren de regel: Klank met twee verschillende letters. Zeg het woord hardop.
Schrijf op wat je hoort. We gebruiken hierbij het woord poes als voorbeeld.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Niels, Jente, Fiene en Femke
- Vrijdag 7 september zal juf Mariska-Mathilde voor de klas staan.
- De kinderen uit groep 4 mogen pakken sap oid meenemen waarin exact 1 liter past! We gaan
er wellicht iets mee doen, ik weet dus niet of het pak ook weer mee naar huis komt!

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Psalm
- Terugkeer naar Egypte (Exodus 4: 18-5:21)
- Opdracht herhaald (Exodus 5: 22-6:12)
- Terug naar farao (Exodus 6: 27-7:13)
- 12:1
Groep 5
Rekenen
- Meten en rekenen met m, dm en cm
- Meten en rekenen met liter, dl en cl
- Wegen en rekenen met kg
Spelling
- Deze week herhalen we de regel van ‘molen’.
Hoor je een lange klank, dan schrijf je maar één a, e, o, u.
Rekenen
- Rekenen met lengtematen
- Rekenen met maten voor gewicht
- Rekenen met inhoudsmaten
Spelling
- Deze week herhalen we het vormen van de stam en de regel van mollen.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Jelte, Lucas, Antony en Mark
- Dinsdag 4 september wordt Blits en informatieverwerking nagekeken

- Vrijdag 7 september worden de redactiesommen nagekeken
- Op dinsdag 18 september hebben we de 1e boekenkring van het schooljaar.
We doen het deze keer over een boek van Bram Kasse of Hans Mijnders.
Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Terugkeer naar Egypte (Exodus 4:18 – 5:21)
- Mozes bij de Israëlieten (Exodus 5:22 – 6:12)
- Opnieuw naar de Farao (Exodus 6:27 – 7:13)
Psalm 1 vers 4
Groep 7
rekenen:
- werken met lengtematen, inhoud en gewicht
- de omtrek berekenen
- de oppervlakte berekenen
- oppervlaktematen gebruiken in toepassingen
spelling:
- Herhalen woorden met s/z en f/v-verandering.
- Herhalen woorden op –elen, -eren, -enen.
- Herhalen woorden op –erd/-aard.
- Herhalen woorden met i als ie.
- Herhalen van persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.
Groep 8
rekenen:
- rekenen met samengestelde eenheden/grootheden zoals kilometer per uur
- breuken vereenvoudigen
- breuken als ¾ x 1/6 met elkaar vermenigvuldigen
spelling:
- Herhalen woorden die eindigen op –isch.
- Herhalen leenwoorden uit het Frans; ze oefenen met woorden waarin ou voor oe en eau voor oo
voorkomen.
- Oefenen met persoonsvormen, alle categorieën.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Sven, Marleen, Rhodé en Annelin
- Donderdag heeft iedereen een leerzaam/informatief onderwerp bedacht voor zijn/haar
spreekbeurt.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Sven, Marleen, Rhodé en Annelin
- Donderdag heeft iedereen een informatief/leerzaam onderwerp bedacht voor zijn/haar
spreekbeurt
- Denken jullie eraan dat je iedere dag je huiswerkmap en je agenda bij je hebt?

Vriendelijke groet,
Team het Fundament
0183-352224

directie@hetfundamentnieuwland.nl
www.hetfundamentnieuwland.nl

