8-12 oktober 2018

Juffendag en dierendag
Juffendag
Wat hebben we genoten van de juffendag! Iedereen hartelijk dank voor de hulp! En wat fijn dat er
genoeg ouders waren die de kinderen naar de kinderboerderij wilden rijden! Ook daarvoor hartelijk
dank!

In groep 1-2 zijn prachtige herfststukjes gemaakt!
Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Assertiviteitstraining
Assertiviteitstraining

In de bijlage vindt u informatie over de assertiviteitstraining: Kom maar op, ik ben top!
Lezen
Lezen
We werken op school nog aan allerlei mooie dingen voor de afsluiting van de kinderboekenmaand op
18 oktober!
BSO
BSO en kinderopvang
In de afgelopen week is er hard gewerkt in onze voormalige groep 1 lokaal. Er is al een slaapkamertje
zichtbaar geworden! Binnenkort vast meer nieuws van de Hummeltjeshoeve!

Nieuwe kozijnen
Nieuwe kozijnen
In de herfstvakantie krijgt de school voor een groot deel nieuwe kozijnen. Uiteraard met dubbel glas,
we hopen dan de kou beter buiten te kunnen houden! Groep 5-6 heeft de oude ramen daarom
mogen beschilderen. Het ziet er fantastisch uit!

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:

Schoolfruit!
Schoolfruit!
Goed nieuws! Wij zijn één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit
per leerling per week. Als het zover is, laten we per week weer weten wat er op het programma
staat!
Gezocht
Gezocht


We zijn op school op zoek naar: eierdozen, kurken, en
Olvaritpotjes.
U kunt de spullen in de ladekast naast het kopieerapparaat zetten

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen

Agenda
Donderdag 18 oktober 2018
22-26 oktober 2018

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
 Barmhartige Samaritaan (Lukas 10)
 Vier vrienden (Markus 2:1-12)
 David en Jonathan (1 Samuël 19:1-24)
 Lied: Samen (https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw)
Rekenen:
 We leren verkort tellen
 We leren de buren van de getallen



We leren het toepassen van de begrippen: vandaag, morgen, gisteren, ochtend, middag,
straks, nu, toen en later

Taal:



We werken over de kinderboekenmaand met als thema ‘vriendschap’ en over de herfst
Letter van de week: h van herfst (spreekt uit als ‘huh’). De kinderen mogen iets meenemen
voor de lettertafel wat begint met de letter ‘h’.
 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 lokaliseren geluiden (waar komt het geluid vandaan?)
 We herhalen de letters s, b, v en oefenen het op gehoor benoemen van de eerste letter van
een woord (bijv.: welke letter hoor je vooraan bij het woord sok?)
Bijzonderheden:
 De kinderen mogen deze week hun lievelingsboek mee naar school nemen. Donderdag gaan
we hier een boekenkring mee doen. De kinderen mogen dan aan elkaar hun lievelingsboek
laten zien en erover vertellen.
 Wij sparen eier-dozen.
Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Barmhartige Samaritaan (Lukas 10)
Vier vrienden (Markus 2:1-12)
David en Jonathan (1 Samuël 19:1-24
Lied: Vader ik aanbid u.

-

-

-

Groep 3
Rekenen
De kinderen leren afbeeldingen tot 10 cm te meten en vergelijken met elkaar.
Verder- en terugtellen op de getallenlijn met sprongen van 1.
Optellen tot 10 met afbeeldingen en op de getallenlijn.
Taal
De kinderen leren de letter oe van doek en de z van zee. Ze leren de oe en z schrijven,
herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
Groep 4
Rekenen
De kinderen oefenen verder met klokkijken. Zowel analoog als digitaal met hele en halve
uren en kwart uren!
Leren verschil in tijd te berekenen!
Herhalen wat ze in de afgelopen weken hebben geleerd. Denk hierbij aan de sommen tot
100.
Taal/spelling
De kinderen oefenen verder om op verschillende manieren hun persoonsgegevens te
verwerken.
We herhalen wat we in het afgelopen blok hebben geleerd.
De kinderen leren woorden met de combinatie mmkmm herkennen. Ze leren deze woorden
correct op te schrijven. Woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan. Zeg het
woord hardop. Schrijf op wat je hoort. We gebruiken hierbij het voorbeeldwoord staart.

-

Bijzonderheden
Klassendienst: Mara, Femke, Naomi en Niels

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Lied
- Barmhartige Samaritaan (Lukas 10)
- Vier vrienden (Markus 2:1-12)
- David en Jonathan (1 Samuël 19:1-24)
- Machtig God, sterke Rots
Groep 5
Rekenen
- De eurobiljetten voor €100, €200 en €500 kennen
- Betalen met zo weinig mogelijk biljetten en munten
- Werken met geld in verhaaltjes
Spelling
- We leren deze week de regel van ‘mollen’.
We maken kennis met de gesloten lettergreep en leren de verdubbelingsregel toe te passen.
Rekenen
- Geldbedragen met komma’s schrijven
- Schatten en rekenen met geld
- Optellen en aftrekken van geldbedragen
Spelling
- We leren deze week de regel van ‘honderd’.
Woorden die eindigen op –erd en –aard, krijgen achteraan een –d
Bijzonderheden
- Klassendienst: Jelte, Lucas, Sifra en Marit
- Maandag 8 oktober hebben we een toets van geschiedenis
- Dinsdag 9 oktober wordt Blits in groep 6 nagekeken.
- Dinsdag 9 oktober heeft Sifra haar boekenbeurt
- Vrijdag 12 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
Deze week hebben we de Bijbelverhalen aangepast aan het thema van de Christelijke
Kinderboekenweek “Door dik en dun” over vriendschap:
- Barmhartige Samaritaan (Lukas 10)
- Vier vrienden (Markus 2:1-12)
- David en Jonathan (1 Samuël 19:1-24)
Lied: Ik geloof in God de Vader, Schepper Die de schepping draagt.
Groep 7
rekenen:
- Lengtematen.
- Gebruiken van een schaallijn.
- Op schaal werken, ook in toepassingen.

spelling:
- Herhalen woorden die eindigen op –tie (politie).
- Herhalen woorden die eindigen op –isch (telefonisch).
- Herhalen woorden waarvan de ch als sj wordt uitgesproken (chocola).
Groep 8
rekenen:
- decimale getallen vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000.
- Vermenigvuldigen van decimale getallen, zoals 6,5 x 3,8.
- Cijferend delen van decimale getallen, zoals 15,6 : 1,3.
- Vermenigvuldigen en delen van decimale getallen in toepassingen.
spelling:
- Herhalen woorden waarvan de ch als sj wordt uitgesproken (chocola).
- Oefenen met persoonsvormen in de verleden tijd.
- Oefenen het voltooid deelwoord.
- Oefenen met bijvoeglijke naamwoorden.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Floran, Janouk, Esther en Mirjam.
- Groep 7/8 heeft dinsdag 9 oktober een topotoets van Noord-Amerika.
- Op donderdag 11 oktober werkt juf Mariska Mathilde in groep 7/8.
- Groep 7/8 heeft vrijdag 12 oktober een toets van H1 van Geschiedenis
- Denkt u aan de verkoop van kruidnoten? De bestellijsten willen we uiterlijk donderdag 18 oktober
weer terug op school! Degene die de meeste zakjes kruidnoten verkoopt, ontvangt een HEMA-bon!
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!)
- Een heel aantal kinderen moet nog het onderwerp voor zijn/haar spreekbeurt doorgeven.
- Vrijdag 12 oktober hebben wij les 3 van Rots & Water.
- We wijzen u graag op het aanleren van de psalm/lied, 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

