24- 28 september 2018
Schoolontwikkelingen
Afgelopen woensdag hebben we een interessante studiedag gehad. De eerste klassen hebben al
gewerkt volgens de VTS methode en ook de lessen met de Beebot en Ozobot voor programmeren
kunnen de kinderen binnenkort verwachten!
Contact
Contact
De afgelopen week heeft u vast gemerkt dat internet er regelmatig uit lag in Nieuwland. Op de
momenten dat we geen internet hebben, zijn we ook telefonisch niet bereikbaar, dit omdat we via
internet bellen.
Zoals u weet maken ouders en leerkrachten met veel plezier gebruik van de app van Basisonline. De
leerkrachten streven ernaar om op hun werkdag tussen 8 en 17 uur hun mail / app te
beantwoorden, dat zal vast niet altijd lukken, maar dat is onze insteek. Buiten deze tijden zijn
leerkrachten er vrij in om wel of niet direct te reageren op app of mail.
Bedankt!
Bedankt!
Hartelijk dank voor het inleveren van de kleding afgelopen dinsdag. Met z’n allen hebben we 580 kilo
verzameld! Welk bedrag daarbij hoort, horen we later.
Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Lezen
Lezen

Voor de 24ste keer vindt in oktober de Christelijke kinderboekenmaand plaats.
Dit jaar is het thema Door dik en dun - Vriendschap vieren. In navolging van het thema van de
algemene Kinderboekenweek "Vriendschap'. 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.
Donderdagmiddag openen we de kinderboekenmaand, altijd weer een spannend en leuk moment!
De juffen maken er ook dit jaar weer iets leuks van!
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 het kopieerapparaat zetten

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen
Deze week geen nieuwe gevonden voorwerpen, maar kom gerust langs als u nog iets mist!
Agenda
Donderdag 27 september 2018
Woensdag 3 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018

Start Kinderboekenmaand
Juffendag met workshops
Afsluiting Kinderboekenmaand
Herfstvakantie

Maandag 5 november 2018

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

Dinsdag 27 november 2018
Vrijdag 21 juni 2019 studiedag 2019

Donderdag 14 maart 2019

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 inleveren in
de kast naast het kopieerapparaat
- Oude mobieltjes (kunt u elke dag op school afgeven of op de oranje tafel inleveren.
We sparen geen oude apparaten meer!

Vanuit de groepen
Hieronder de planning per groep. Mocht u dingen missen, laat het weten!
Groep 1-2
Bijbelverhalen/lied
- Armen in de lucht! (Ex. 17:1-16)

-

Bezoek ( Ex. 18)
Een avontuur op de berg (Ex. 19)

Lied: Zomaar te gaan met een stok in je hand (https://www.youtube.com/watch?v=pT8TYWXcVYs)
Rekenen:
- We leren de volgorde van de cijfers
- We leren bij een cijfer het goede aantal te tekenen
- We leren in welke volgorde een ei een vlinder wordt
Taal:





We werken over het prentenboek ‘Samen kunnen we alles’.
Letter van de week: v van vriend (spreekt uit als ‘vv’). De kinderen mogen de komende 2
weken iets meenemen voor de lettertafel wat begint met de letter ‘v’.
We oefenen het naspelen van een verhaal bij de verteltafel
We oefenen reactiewoorden en letters (zoals: spring als je het woord ‘bever’ hoort, spring als
je de letter ‘v’ hoort)

Bijzonderheden:
 Geen bijzonderheden komende week.

Groep 3-4

Bijbelverhaal/Psalm:
Overwinning op Amelek. Exodus 17:1-16
Helpers voor Mozes. Exodus 18
Mozes ontmoet de Here God. Exodus 6
Lied: Blijf bij mij Heer.
Groep 3
Rekenen
- De kinderen leren de getallen tot en met 10 juist op te schrijven. We zijn al bij de 6.
- Leren getallen tot 10 te plaatsen op de getallenlijn.
- Ze leren hoeveelheden tot 5 te splitsen.
- Tip voor thuis: Neem voor het splitsen bijvoorbeeld 5 dingetjes. Haal er een aantal weg en
laat het kind benoemen hoeveel er over blijft. We hebben 5 lolly’s, ik pak er 3, hoeveel heb jij
er over?
Taal
- De kinderen leren de letter b van been en de oo van boot. Ze leren de b en oo schrijven,
herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
Groep 4
Rekenen
- De kinderen maken een toets .
- De kinderen oefenen verder met klokkijken. Zowel analoog als digitaal met hele en halve
uren.
- De kinderen leren tellen met sprongen van 10, tot de 200.
- Leren tientallen tot 200 te plaatsen op de getallenlijn.

- Optellen en aftrekken tot 100 met tientallen.
- Leren aanvullen tot 100 met tientallen. 60+…..=100
Taal/spelling
- De kinderen maken een toets en oefenen verder met wat ze hebben geleerd in de afgelopen
2 blokken.
- De kinderen leren woorden met de combinatie mmkm herkennen. Ze leren deze woorden
correct op te schrijven. Woorden met twee medeklinkers vooraan. Zeg het woord hardop.
Schrijf op wat je hoort.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Guus, Fenne R. , Zilan en Jonithan

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Psalm
- Om nooit te vergeten (Exodus 17: 1-16)
- Bezoek van Jetro (Exodus 18: 1-27)
- God spreekt tot het volk (Exodus 19: 1-25)
- 23:1
Groep 5
Rekenen
- Rekenen met munten en biljetten
- Werken met getallen tot 1000
- Optellen met sommen als 560 + 130
Spelling
- We herhalen deze week de regel van molen.
Rekenen
- Rekenen met tijd en geld in toepassingen
- Getallen tot 10.000
- Schatten van antwoorden
Spelling
- We leren hoe de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd gevormd kan worden.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Daniël, Mats, Floris en Mark
- Dinsdag 25 september wordt informatieverwerking en Blits nagekeken. Sem Baars heeft zijn
spreekbeurt.
- Vrijdag 28 september worden de redactiesommen nagekeken
- Vrijdag 28 september heeft groep 5-6 een tussentoets van natuur.
- Maandag 15 oktober is er weer een nieuwe boekenkring.
Dit keer een boek wat gaat over sport of dieren.
Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Leven en overwinning (Exodus 17)
- Een wijze raad van Jethro (Exodus 18)
- Verschijning op de Sinaï (Exodus 19)
Psalm 25 vers 4

Groep 7
rekenen:
- tijdsduur uitrekenen.
- tijdsduur berekenen in toepassingen.
- gelijkwaardige breuken.
- breuken vergelijken.
spelling:
We herhalen de regels van blok 1 naar aanleiding van het gemaakte dictee.
Groep 8
rekenen:
- hele en decimale getallen cijferend vermenigvuldigen en delen.
- hele en decimale getallen gebruiken in toepassingen.
- herhalen van schatten, bouwplaten en rekenen met procenten.
- rekenen met schaal.
spelling:
We herhalen de regels van blok 1 naar aanleiding van het gemaakte dictee.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Elise, Maartje, Silas en Nina
- Groep 7/8 heeft dinsdag 25 september een tussentoets van Natuur & Techniek, H1.
- 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.
- Vrijdag 28 september hebben wij les 1 van Rots & Water.
- We wijzen u graag op het aanleren van de psalm, dit wordt door veel kinderen niet (goed genoeg)
gedaan. Het rooster is zichtbaar op de website, wilt u uw kind hier zonodig bij helpen?

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

