10-14 september 2018

Groepsinformatie
Groepsinformatie
In de boekenkast van Basisonline vindt u de informatie die voorheen op de informatie avond gegeven
werd.
Schoolontwikkelingen
Schoolontwikkelingen
Zoals u vast nog weet zijn we vorig jaar begonnen met de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte
Junior. Na de zomervakantie is ook een deel van de oefensoftware beschikbaar gekomen. We hopen
dat de kinderen daar effectief mee kunnen werken. Daarna bekijken we nog de materialen die voor
groep 1-2 die we nu ter inzage hebben gekregen.
Verder kunnen we aangeven dat we met plezier met deze eigentijdse methode werken!
Schoolfruit
Schoolfruit
Ook dit jaar hebben we ons weer ingeschreven voor het schoolfruit. Er zal een loting plaatsvinden
onder de scholen die zich hebben opgegeven, er is plaatst voor 2800 scholen. We laten weten of we
mee mogen doen!
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.
Vorige week de eerste 5 tips, deze week de laatste 5:
6. Ga geregeld naar de bibliotheek
Verleid je kinderen om meer te lezen door eens in de paar weken met ze naar de bibliotheek te gaan
en nieuwe boeken op te halen. Het jeugdlidmaatschap van de bibliotheek is gratis en aanbod aan
boeken, tijdschriften, cd's en dvd's is enorm. Je vindt er boeken voor elk leesniveau en iedere leeftijd.
Kom je er zelf niet uit, vraag dan gerust een van de medewerkers om hulp. Zij hebben veel
deskundigheid in huis en kunnen jou en je kind uitstekend adviseren wat geschikte en leuke boeken
zijn.
7. Houd de leesvorderingen van je kind in de gaten
Zorg dat je weet hoe goed je kind moet kunnen lezen in een bepaalde groep. Vraag het na bij de
leerkracht of lees dit artikel over AVI-niveaus en wat je er thuis mee kan. Door te weten welk
leesniveau je kind heeft of zou moeten hebben, kun je gemakkelijk geschikte leesmaterialen
uitzoeken en heb je eerder in de gaten of je kind tegen leesproblemen aanloopt.
8. Neem leesproblemen serieus
Leesproblemen verdwijnen niet vanzelf. Hoe eerder je kind hulp krijgt, hoe beter het zal leren lezen.
Niet voor niets wordt in groep 3 al rond de herfstvakantie (tijdens de zogeheten herfstsignalering)
voor het eerst in kaart gebracht hoe je kind zich redt met klankherkenning, letters benoemen, letters
schrijven, woordjes en zinnetjes lezen. Kinderen die moeite hebben met leren lezen, krijgen extra
aandacht van de leerkracht. Zo wordt voorkomen dat je deze kinderen pas geholpen worden als ze
echt zijn vastgelopen. De meeste kinderen gaan met deze extra hulp goed vooruit, waardoor ze al
snel weer kunnen 'aanhaken'.
9. Reageer enthousiast op het lezen van je kind
Reageer positief als je kind leest en prijs je kind als het voorleest, ook al gaat het niet vlekkeloos of
met horten en stoten. Praat met je kind over wat het leest en toon interesse voor zijn of haar
leesvoorkeuren. Een positieve sfeer rondom lezen verhoogt de motivatie.
10. Stel het leesplezier voorop
Het is niet belangrijk wát je kind leest, maar dat je kind plezier beleeft aan het lezen. Staar je niet
blind op AVI-niveaus, vergeet de vooroordelen over stripboeken, laat overal moppenboekjes
rondslingeren en vertel je kind over jouw favoriete boek van vroeger. Voorkom dat je kind lezen gaat
zien als een verplichte schoolse activiteit en laat je kind ervaren hoe fijn en ontspannend lezen is.
Wie graag leest en ervan uitgaat dat lezen plezierig is, zal zich gestimuleerd blijven voelen om te
lezen.
BSO
BSO
De voorbereidingen zijn in volle gang. Mocht u vragen hebben, laat het gerust weten!

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

Agenda
Woensdag 18 september 2018
Woensdag 19 september 2018
Donderdag 27 september 2018
Woensdag 3 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018

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
- God waarschuwt (Ex. 7:14-8:19)
- Nog meer plagen (Ex. 8:20-9:12)
- De laatste waarschuwingen (Ex. 10:21-11:10)
Lied : Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
(https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk)
Rekenen:




Taal:



We leren hoeveelheden vergelijken
We leren hoe oud we zijn
We leren hoe we een plattegrond moeten lezen

We werken over het prentenboek ‘Samen kunnen we alles’.
Letter van de week: b van bever (spreekt uit als ‘buh’). De kinderen mogen de komende 2
weken iets meenemen voor de lettertafel wat begint met de letter ‘b’.
 We herhalen het kritisch luisteren: vragen over het verhaal stellen. Bijvoorbeeld: Wie heeft
de bomen omgeknaagd? Waarom moet Bever huilen?
 Kimspel: Kritisch luisteren met de logical blocs (vormen en kleuren)
 We leren wat zinnen en woorden zijn (groep 2)
 We leren een afbeelding koppelen aan een verhaal. We oefenen dit door prenten op
volgorde van het verhaal te leggen.
Bijzonderheden:
 Een dinsdag moet elk kind een tak niet korter dan je hand en niet langer dan je arm en een
steen die in je hand past op school hebben.
Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Bloed, kikkers en muggen. Exodus 7:14-8:19
Steekvliegen, zieke dieren en zweren. Exodus 8:20-9:12
Hagel, sprinkhanen en duisternis. Exodus 9:13-10:29
Psalm 6:9a (eerste drie regels)
Groep 3
Rekenen
- De kinderen leren getallen en aantallen tot 10 te ordenen op de getallenlijn maar ook van
weinig naar veel, minder en meer.
- Leren optellen en aftrekken tot 5.
- Oefentip voor thuis: Noem een getal en laat uw kind het getal dat ervoor of juist erna komt
benoemen.
Taal
- De kinderen leren de letter v van vis en de n van net en t van pet. Ze leren de v, n en t
schrijven, herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
- De kinderen krijgen een toets. Hierbij gaan we kijken of ze de letters i,e,aa,k,m,s,p en r
herkennen. Ook kijken we of ze hiermee hun eerste woordjes kunnen lezen.
Groep 4
Rekenen
- De kinderen maken nog een korte toets om te kijken wat er van vorig jaar is blijven hangen.
- De kinderen leren het verdubbelen en halveren van getallen tot 20.
- Leren vlot optellen en aftrekken tot en met 20, met tientalpassering.
- Leren optellen en aftrekken tot 30.
- Oefentip voor thuis: Het vlot rekenen is erg belangrijk! Oefen dit door een som te benoemen
en laat uw kind het z.s.m. uitrekenen.
Taal/spelling
- De kinderen bekijken wat voor eten er allemaal is. Wat kun je op je brood leggen, smeren of
strooien.

-

-

De kinderen maken dubbelwoorden met een doe-woord daarin.
o Een braadpan is een pan waarin je iets kunt braden. Belangrijk is, dat de kinderen in
de uitleg van het woord, beide woorden van het dubbelwoord gebruiken!
We leren woorden met –eer, -oor en –eur. Bij deze woorden kun de de ee, oo en eu niet zo
goed horen. Je schrijft ze wel! We gebruiken hierbij als voorbeeld het woord beer.

Bijzonderheden
- Klassendienst: Jonathan, Bjarne, Fenne en Stijn
- PS! De kinderen kunnen op een maandagmiddag hun boeken wisselen bij de bibliotheek op
school. Dit doen we onder schooltijd. Wilt u eraan denken de boekentas die dag mee te
geven? Wilt u ook in de gaten houden dat uw kind geregeld de tas meeneemt? Lezen is en
blijft belangrijk!

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Psalm
- De farao wil niet luisteren (Exodus 7: 14-8:19)
- God laat Zijn macht zien (Exodus 8: 20-10:20)
- Eind in zicht (Exodus 10: 21-11:10)
- 19:6a
Groep 5
Rekenen
- Lengtematen en gewichten gebruiken in sommen
- Vermenigvuldigen
- Herhaling van de tafels 1 t/m 10
Spelling
- Deze week herhalen we de regel van ‘molen’.
Hoor je een lange klank, dan schrijf je maar één a, e, o, u.
Rekenen
- Springen met de getallen tot 10.000 op de getallenlijn
- Vermenigvuldigen als 6x24
- De deeltafels van 1 t/m 12 en 25
Spelling
- Deze week herhalen we het vormen van de stam en de regel van molen en mollen.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Lena, Noa, Tigo en Marit
- Maandag 10 september hebben we een tussentoets van geschiedenis
- Dinsdag 11 september wordt Blits en informatieverwerking nagekeken
- Donderdag 13 september heeft groep 6 de topotoets van Nederland
- Vrijdag 14 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
- Milieurampen (Exodus 7:14 – 8:19)
- Koppigheid (Exodus 8:20 – 10:20)
- De laatste ontmoeting (Exodus 10:21 – 11:10)

Psalm 6 vers 1
Groep 7
rekenen:
- breuken ordenen en vergelijken
- gelijknamige breuken optellen en aftrekken
- breuken vermenigvuldigen en delen
- breuken gebruiken in toepassingen
spelling:
- Herhalen woorden die eindigen op –ig.
- Herhalen woorden die eindigen op –lijk.
- Herhalen van de stam.
- Het schrijven van persoonsvormen verleden tijd van zwakke werkwoorden.
Groep 8
rekenen:
We herhalen op verschillende manieren wat we in dit blok hebben geleerd over decimale getallen,
grootheden en breuken.
spelling:
- Tegenwoordige tijd en verleden tijd van alle werkwoorden.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Marlies, Jenna, Jayden en Sam
- Maandag heeft groep 7/8 een topotoets ‘De Wereld’
- Donderdag 13 september heeft groep 7/8 een tussentoets van Geschiedenis, les 1.1 en 1.2 (Leer
niet alleen de lastige woorden, maar ook de samenvatting van deze lessen!)
- Donderdag 13 september heeft Floran haar boekenbeurt.
- Groep 7/8 heeft donderdag 4 oktober een boekenkring. Vertel dan iets over een boek wat je in de
zomervakantie hebt gelezen óf een ander lievelingsboek.
- Een heel aantal kinderen moet nog het onderwerp voor zijn/haar spreekbeurt doorgeven.
- Denken jullie eraan dat je iedere dag je huiswerkmap en je agenda bij je hebt?
Noteert u als ouder het volgende in uw agenda: Op DV donderdag 20 maart is er een oudermoment
wat begint om 10.30 uur. Hierin hoopt Femke van der Ven (Jongerenwerker Leerdam en Zederik) aan
ouders uit te leggen wat de training Rots & Water inhoudt. Deze training gaan wij volgen met groep
7/8. De uitnodiging met beperkte uitleg volgt z.s.m. via BasisOnline.

Vriendelijke groet,
Team het Fundament
0183-352224
directie@hetfundamentnieuwland.nl
www.hetfundamentnieuwland.nl

