24- 28 september 2018

Juffendag
Juffendag
Op 3 oktober vieren we juffendag. Eerder vierden we het op de dag van de leerkracht, maar
aangezien dit op vrijdag valt en er dan geen kinderen van groep 1-2 zijn, vieren we het nu op
woensdag.
Alle kinderen doen die morgen mee aan workshops , we hopen op een gezellige juffendag.
Op deze dag hoeven de kinderen geen drinken en fruit/ koek mee te nemen.
Voor de kleuters staat er onder andere iets op het programma waar ze wat herfstspulletjes
voor nodig hebben. Misschien lukt het om wat dennenappels, eikeltjes, kastanjes,
lampionnetjes, enz mee geven. Een handjevol is genoeg.
Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Lezen

Lezen

Donderdag is er een spetterende opening geweest door de juffen die in de
kinderboekenmaand commissie zitten. Ze hebben ons geweldige toneelstukjes laten zien!
Wat een plezier hebben we gehad met z’n allen! Leuk gedaan juffen!
Tot slot heeft iedere groep het kinderboek gekregen wat bij de groep hoort. De komende tijd
zal het boek gelezen worden en zal er door iedere groep iets gemaakt worden. Op 18
oktober wordt de kinderboeken maand afgesloten met de hele school.
BSO
BSO en kinderopvang
De voorbereidingen zijn in volle gang, volgende zullen de eerste voorbereidingen in het
gebouw gestart worden. Er zijn leuke plannen om het een gezellige plekje te laten worden!
En u leest het goed, naast een BSO worden ook voorbereidingen getroffen voor een
kinderopvang voor 0-3 jaar. Binnenkort hoort u er meer over en kunt u inschrijven!
Kunt u dit gebruiken?
Kunt u dit gebruiken?
Zoals u heeft kunnen lezen zijn we druk met de voorbereidingen van de BSO en het
kinderdagverblijf. We hebben flink geruimd, veel spullen kunnen we zelf nog gebruiken of
zijn weggegooid omdat ze net meer bruikbaar waren. Hieronder een aantal foto’s met
spullen die u wellicht kunt gebruiken. Mocht u ze kunnen gebruiken, laat het aankomende
week weten, u kunt ze gratis ophalen:

Nieuwe baan
Nieuwe baan

Zoals u via basisonline heeft kunnen lezen ga ik na 18 jaar het Fundament verlaten. Het was
een moeilijke keuze en ik ga iedereen zeker missen. Per 1 december hoop ik op De Klim Op
in Leerdam te gaan werken.
Op het moment wordt er een sollicitatiecommissie gevormd om een nieuwe directeur te
zoeken.
Berichtje van de ijssportvereniging Alblasserwaard
Berichtje van de ijssportvereniging Alblasserwaard

IJssportvereninging Alblasserwaard
Hoewel velen nog niet aan schaatsen denken na deze mooie lange warme zomer, zullen de
meeste ijsbanen binnenkort hun deuren weer openen en starten de lessen weer.
Net als de afgelopen jaren schaatsen we ook komend seizoen zaterdags weer in Breda en
Dordrecht. De uren zijn hetzelfde gebleven, in Dordrecht van 10.30 tot 11.30 voor de jeugd
tot 12 jaar, en van 11.45 tot 12.45 voor de jeugd tot 17 jaar. (Dordrecht is met eigen vervoer)
In Breda schaatsen we van 17.00 tot 18.00 tot en met 12 jaar. (Breda is met de bus)
Vanaf heden kunt u zich weer opgeven via de website www.schaats.nu voor het nieuwe
seizoen dat zaterdag 6 oktober van start gaat in Dordrecht en 13 oktober in Breda en het
eindigt op 9 maart in Breda en Dordrecht stopt op 15 maart.
Dit is voor kinderen in de leeftijdscategorie vanaf 7 jaar t/m 12 jaar. Ook dit jaar zullen er
weer verschillende activiteiten zijn; zoals de Mini-Elfstedentocht, clubkampioenschappen.
Een gratis proefles is natuurlijk altijd mogelijk.
Vorig seizoen hadden we als pilot in Breda het ouder schaatsen. Ouders van de
jeugdschaatsers in Breda kunnen op hetzelfde uur als hun kind(eren) schaatslessen volgen.
Wegens succes wordt daar dit seizoen een vervolg aan gegeven. Net als de kinderen, rijden

de ouders mee met de bus naar Breda. Op de ijsbaan schaatsen de ouders in een eigen
trainingsgroep met een eigen trainer. Wilt u zich als ouder aanmelden als lid, kijk dan
eveneens op www.schaats.nu

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

Agenda
Woensdag 3 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018

Juffendag met workshops, voedselbank
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)

Dinsdag 27 november 2018
Vrijdag 21 juni 2019 studiedag 2019

Donderdag 14 maart 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
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
 God spreekt! (Ex.20:1-17)
 Wat staat er in het tenthuis van God? (Ex. 25-31)
Lied: Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer
https://www.youtube.com/watch?v=rI5BvghsQGk
Rekenen:
 We leren splitsen
 We leren stippen in één keer overzien
 We leren hoe iets er van bovenaf uitziet
Taal:
 We werken over de kinderboekenmaand met als thema ‘vriendschap’ en over de
herfst
 Letter van de week: v van vriend (spreekt uit als ‘vv’). De kinderen mogen de iets
meenemen voor de lettertafel wat begint met de letter ‘v’.

 We oefenen wie, wat, waar, wanneer-vragen te beantwoorden na aanleiding van een
verhaal. Wilt u dit ook thuis oefenen met het voorlezen van een (prenten)boek?
 We luisteren waar het geluid vandaan komt.
Bijzonderheden:
 Woensdag is het juffendag, de kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te
nemen.
 Donderdagmiddag gaan we (in het kader van dierendag) naar de kinderboerderij in
Gorinchem. Wanneer uw kind nog een stoelverhoger moet, wilt u deze (het liefst
voorzien van naam) meegeven?
 Een donderdag mag iedereen zijn lievelingsboek mee nemen. Deze gaan we
tentoonstellen op de tafel naast de computer en we gaan er ook activiteiten mee
doen.
 Wij sparen eier-dozen.
 De kinderen mogen spullen van de herfst meenemen; denk aan: kastanjes, eikels,
dennenappels e.d.

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
God geeft leefregels. Exodus 20:1-17
De Tabernakel/ Exodus 25-31
Gersom helpt mee. Vrij verhaal.
Psalm: 9:1
Groep 3
Rekenen
- De kinderen herhalen de dingen die ze tot u toe hebben geleerd.
- Leren meten met natuurlijke maten, zoals vinger, handen en voeten.
- Ze leren wat een centimeter is en leren lijnen tot 10cm te meten.
Taal
- De kinderen leren de letter d van doos en de oe van doek. Ze leren de d en oe
schrijven, herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
- Wilt u er thuis aan denken dat ze de woordlijsten echt blijven lezen! Dit is erg
belangrijk!
Groep 4
Rekenen
- Ze leren optellen en aftrekken tot 100 met tientallen.
- Oefenen verder met hoofdrekenen tot 20, getallen tot 50 te splitsen in tientallen en
eenheden. Klokkijken in hele en halve uren.
- Leren een weekagenda aflezen. Leren de tijdsbegrippen gisteren, eergisteren,
morgen en overmorgen.
- Leren klokkijken in kwartieren.
Taal/spelling
- De kinderen leren hun eigen persoonsgegevens kennen.

-

-

Leren persoonsgegevens uit bijvoorbeeld een geboortekaart te halen.
De kinderen leren woorden met de combinatie mkmm herkennen. Ze leren deze
woorden correct op te schrijven. Woorden met twee medeklinkers achteraan. Zeg
het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. We gebruiken hierbij als voorbeeld
hetwoord; wesp.
Tip voor thuis! Wilt u thuis de persoonsgegevens ook doornemen? Veel kinderen
weten bijvoorbeeld hun postcode of hun geboorteplaats niet.

Bijzonderheden
- Klassendienst: Lars, Fiene, Lynn en Mohammed
- Woensdag Juffendag!
- Donderdagmiddag naar de kinderboerderij (als we voldoende vervoer hebben.)

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Psalm
- God spreekt (Exodus 20-24)
- Een tent voor God (Exodus 25-31)
- Het ontwerp (Exodus 25-31)
- 25:2
Groep 5
Rekenen
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Afmetingen en gewichten
- Afronden van geldbedragen
Spelling
- We leren deze week de regel van ‘zebra’.
Hoor je aan het einde van een woord aa, oo of uu dan schrijf je a,o,u.
Hoor je een ee, dan schrijf je er twee.
Rekenen
- Cijferend vermenigvuldigen
- Sommen uit een context halen
- Herhalen van het klokkijken
Spelling
- We leren deze week de regel van ‘knabbelen’.
In sommige woorden hoor je achteraan twee keer een u, maar je schrijft een e.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Levi, Marije, Antony en Tigo
- Dinsdag 2 oktober wordt informatieverwerking en Blits nagekeken.
- Dinsdag 2 oktober heeft Levi zijn boekenbeurt
- Donderdag 4 oktober gaan we ’s middags naar de kinderboerderij in Gorinchem.
We hopen om 15 uur weer op school te zijn.
- Vrijdag 5 oktober worden de redactiesommen nagekeken
- Maandag 15 oktober is er weer een nieuwe boekenkring.
Dit keer een boek wat gaat over sport of dieren.

Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Toen sprak God (Exodus 20 en 24)
- Opdracht aan Mozes (Exodus 25-31)
- God ontmoeten (Exodus 25-31)
Psalm 32 vers 1
Groep 7
rekenen:
- gelijkwaardige breuken.
- breuken vergelijken.
- optellen en aftrekken van niet gelijknamige breuken, dit ook in toepassingen.
spelling:
- Herhalen woorden met een onbeklemtoonde (korte) a, waarna maar één medeklinker
volgt.
- Herhalen woorden met een c als s en een c als k.
- Oefenen met persoonsvormen van zwakke werkwoorden in de verleden tijd.
Groep 8
rekenen:
- rekenen met schaal.
- schaduwen tekenen.
- werken met schaduwen en verhoudingen.
- schaal in toepassingen.
spelling:
- Herhalen woorden waarin een trema gebruikt moet worden.
- Oefenen met bijvoeglijke naamwoorden.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Julian, Marieke, Yarne, Luuk.
- Groep 7/8 heeft maandag 1 oktober een toets Engelse woorden (Newswise)
- Groep 7/8 heeft dinsdag 2 oktober een toets van H1 van Aardrijkskunde
- Groep 7/8 heeft donderdag 4 oktober ’s morgens een boekenkring. Vertel dan iets over een
boek wat je in de zomervakantie hebt gelezen óf een ander lievelingsboek.
- Donderdagmorgen 4 oktober krijgt groep 7/8 een presentatie van de ZOA aangaande de
kruidnotenactie. Deze dag krijgen ze dan ook intekenlijsten mee naar huis, waarop
bestellingen geplaatst kunnen worden. Graag willen we op een later tijdstip de intekenlijsten
weer terug, zodat de bestelling geplaatst kan worden. Na het leveren wordt een tijdstip
bekend gemaakt waarop het geld uiterlijk moet zijn ingeleverd. Houd u thuis deze financiën
ook in de gaten? (advies om mensen bij levering van kruidnoten pas te laten betalen en niet
al bij het plaatsen van de bestelling!)
- Donderdagmiddag 4 oktober gaan wij i.v.m. dierendag naar de kinderboerderij in
Gorinchem. Via BasisOnline is er een intekenlijst geopend, we hebben namelijk wel vervoer
nodig 😉 Wilt u mee rijden, geef u dan op via BasisOnline!

- Een heel aantal kinderen moet nog het onderwerp voor zijn/haar spreekbeurt doorgeven.
- Vrijdag 5 oktober hebben wij les 2 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

