17-21 september 2018
Schoolontwikkelingen
Schoolontwikkelingen
Woensdag hebben we als team een studiedag. We gaan ons bezig houden met een aantal
dingen. We krijgen een presentatie over VTS ( visual thinking strategies), dat is een
inspirerende methode om bijvoorbeeld naar kunst te kijken.
Ook wordt de methode Skillis gepresenteerd, we willen met elkaar ontdekken of het een
methode is die bij ons als school zou passen.
En zoals we eerder al hebben aangegeven zijn we druk bezig geweest met Techniek. Het
onderdeel “programmeren” zit naar ons idee nog niet genoeg in ons aanbod. Ook daar gaan
we mee aan de slag.
Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Lezen
Lezen

Binnenkort is het weer christelijke kinderboekenmaand. Als school doen we daar uiteraard
weer enthousiast aan mee!

Het thema is Door dik en dun - Vriendschap vieren.
Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden.
Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan
aankloppen,
wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder.

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

Deze week geen nieuwe gevonden voorwerpen, maar kom gerust langs als u nog iets mist!
Agenda
Dinsdag 18 september 2018

Reshare kleding inzameling, tot 9 uur kunt u
kleding bij het hek neerzetten in een
afgesloten zak.
Studiedag, de kinderen zijn vrij
Start Kinderboekenmaand
Juffendag met workshops
Afsluiting Kinderboekenmaand
Herfstvakantie

Woensdag 19 september 2018
Donderdag 27 september 2018
Woensdag 3 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018
Maandag 5 november 2018
Dinsdag 27 november 2018
Vrijdag 21 juni 2019 studiedag 2019

Donderdag 14 maart 2019

Studiedag, alle kinderen zijn vrij ( gewisseld
met 2 november)
Kijkmorgen even groepen
Studiedag, alle kinderen zijn vrij ( gewisseld
met 24 juni, dit i.v.m. activiteiten voor
kinderen in het dorp op 21 juni 2019)
Kijkmorgen oneven groepen
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
-

Opschieten nu! (Ex. 12:1-42)
Op weg. (Ex. 13:17-14:31)
Niet mopperen (Ex. 15:22 en 16)

Lied : Hoe kwam Mozes door de rode zee
(https://www.youtube.com/watch?v=FdXN6ov5ItQ)
Rekenen:
 We leren erbij en eraf
 We leren de cijfers herkennen
 We leren de namen van de week
Taal:
 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 leren woorden in zinnen onderscheiden (groep 2)
 We oefenen het naspelen van een verhaal bij de verteltafel

 We oefenen goed luisteren en kunnen met onze ogen dicht verschillende geluiden
benoemen.
Bijzonderheden:
 Het is belangrijk dat kinderen leren geluiden van elkaar te onderscheiden. Dit is een
eerste stap naar het leren lezen. Allerlei luisterspelletjes bevorderen het
discriminerend luisteren. Thuis kunt u dit ook oefenen met spelletjes als ‘waar komt
het geluid vandaan?’, ‘welk geluid maakte ik?’ en ‘wat laat ik vallen?’.

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Op reis. Exodus 12:1-42
Echt vrij! Exodus 13:17-14:31
Eten in de woestijn. Exodus 15:22-16:36
Psalm 6:9 (helemaal)
Groep 3
Rekenen
- De kinderen herhalen wat ze in het afgelopen hoofdstuk hebben geleerd. Oefenen
nog verder met dat wat ze lastig hebben gevonden.
- De kinderen maken een toets.
Taal
- De kinderen leren de letter t van pet en de ee van meet. Ze leren de t en ee
schrijven, herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
Groep 4
Rekenen
- De kinderen maken een toets waarin we gaan toetsen of ze het dubbelen en
halveren tot 20 nog beheersen. Ook het optellen en aftrekken tot 20 wordt getoetst.
- De kinderen leren rekenen met euromunten en eurobiljetten tot 30 euro.
- De kinderen oefenen verder met klokkijken. Zowel analoog als digitaal met hele en
halve uren.
Taal/spelling
- De kinderen leren een onthoud lijstje te maken. Weten waarvoor je deze kunt
gebruiken.
- Ze leren een boodschappenlijstje te maken met de producten op een logische
volgorde.
- Ze herhalen wat ze in het afgelopen blok hebben geleerd.
- De kinderen herhalen met spelling de regels die horen bij haas, poes en beer.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Juul, Seth, Rick en Daan

-

Wilt u eraan denken dat de kinderen allemaal een tak nodig hebben voor een creales?

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Psalm
- Pascha (Exodus 12:1-42)
- Eindelijk op weg (Exodus 13:17-15:21)
- Mara, Elim, Manna en Sabbat (Exodus 15:22-16:36)
- 19:6
Groep 5
Rekenen
- Klokkijken met hele uren, halve uren en kwartieren
- De dagen van de week en de maanden van het jaar
- Rekenen met centen
Spelling
- We herhalen deze week de regels van molen, mollen en gevangen in voorbereiding op het
grote dictee.
Rekenen
- Klokkijken in 5 minuten nauwkeurig
- Rekenen met tijd
- Rekenen met de euromunten en eurobiljetten
Spelling
- We herhalen deze week de regels van molen, mollen en het vormen van de stam in
voorbereiding op het grote dictee.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Friso, Lars, Sem en Sifra
- 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.
- Dinsdag 18 september wordt informatieverwerking nagekeken in groep 5
- Vrijdag 21 september worden de redactiesommen nagekeken
- Vrijdag 21 september hebben we het grote dictee van spelling blok 1. De kinderen kunnen
de woordenlijst ook oefenen op www.bloon.nl
Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Een bijzondere maaltijd (Exodus 12 : 1-42)
- Een bijzonder lied (Exodus 13:17 – 14:31)
- Een bijzondere dag (Exodus 15:22 – 16:36)
Psalm 21 vers 6
Groep 7
rekenen:
- breuken gebruiken in toepassingen.
- optellen en aftrekken van geldbedragen, zoals € 325,20 + €56,05.

- geld wisselen en teruggeven.
- tijdsduur uitrekenen.
spelling:
We herhalen de regels van dit blok en maken het grote dictee:
- knabbelen  woorden met twee stomme e’s.
- honderd  woorden die eindigen op –erd of –aard.
- molen  lange klang aan het einde van een klankgroep.
- mollen  korte klank aan het einde van een klankgroep.
- zwembroek/stripboek  samengestelde woorden.
- golven  woorden waarbij de verandering in s-z of f-v voorkomt.
- dertig  woorden die eindigen op –ig.
- heerlijk  woorden die eindigen op –lijk.
- Het schrijven van persoonsvormen verleden tijd van zwakke werkwoorden.
Groep 8
rekenen:
We sluiten blok 7 af met een toets en starten met blok 8:
- decimale getallen met elkaar vergelijken.
- gehele en decimale getallen optellen en aftrekken, zoals 12 + 8,77
- hele en decimale getallen cijferend vermenigvuldigen en delen.
spelling:
We herhalen de regels van dit blok en maken het grote dictee:
- telefonisch  woorden die eindigen op –isch.
- journaal  leenwoorden uit het Frans.
- Tegenwoordige tijd en verleden tijd van alle werkwoorden.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Elise, Maartje, Silas en Nina
- Groep 7/8 heeft maandag 17 september een toets van Kerkgeschiedenis, les 2 + 3
- Groep 7 heeft dinsdag 18 september het grote dictee van Blok 1
- Groep 8 heeft donderdag 20 september het grote dictee van Blok 1
- 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?
- Denkt u als ouder aan het informatiemoment over Rots & Water, donderdag 20
september, om 10.30 uur? Voor meer info verwijzen we u naar de brief die verspreid is via
BasisOnline, hoewel daar aan het einde van de brief nog één keer wordt gesproken over
‘avond’ i.p.v. ‘moment’ of ‘bijeenkomst’

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

www.hetfundamentnieuwland.nl

