15-19 oktober 2018

Bedankt!
Bedankt!
Bedankt voor de zakken kleding die u heeft ingeleverd. De berg zakken was goed voor 110,20 euro!
U kunt dagelijks de zakken op school blijven inleveren.
Nieuw in de Fundabieb

Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie
boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Op school werken we steeds ook aan schoolontwikkeling. Op het moment verfijnen o.a we ons
Techniekbeleidsplan, verdiepen we ons in een optimalisering van de Kanjertraining en denken we na
over het samenwerken.

Nieuwe kozijnen
Nieuwe kozijnen
Op 19 oktober zal er al gestart worden met de voorbereidingen voor de nieuwe kozijnen. We hopen
dat het na de herfstvakantie af is.

BSO en kinderopvang
BSO en kinderopvang
Zoals u weet wordt er hard gewerkt aan een voorschoolse,
naschoolse en kinderopvang in ons schoolgebouw.
Vanaf nu kunt u zelf aanmelden / verdere informatie aanvragen bij
De Hummeltjeshoeve:
melissa@dehummeltjeshoeve.nl
heeft u vragen, kunt u ook telefonisch contact opnemen:
06-38039404

Bericht van Bewust gezin.nu

Wanneer: D.V. woensdag 17 oktober, 19.30 uur
Wat: Over beren op de weg en verscheurde jongeren - een Bijbelse reflectie op gezag, groepsgedrag,
materialisme en verslaving
Wie: Kandidaat R.J. Jansen
Waar: Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11, Gorinchem
Toegang: gratis, collecte
Inschrijven: www.bewustgezin.nu
Geachte ouders, kinderen en belangstellenden,
Van harte nodigen we jullie uit voor een bezinnende tijdrede door kandidaat R.J. Jansen op D.V. 17
oktober 2018. Hij geeft, op verzoek van velen, een Bijbelse reflectie op eerdere symposia.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, hartelijk welkom! Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid
tot het stellen van vragen. Vanwege de grote betrokkenheid van kandidaat Jansen op kinderen en
jongeren nodigen wij jullie in het bijzonder uit!
Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet via www.BewustGezin.Nu.
Met vriendelijke groet,
Namens BewustGezin.Nu (Gorinchem)
Herman en Lyda van Beijnum 0345-617990
Toekomstige data (D.V)
29 november 2018 Lean Macleane - Confrontatie met popmuziek
07 februari 2019 Kees en Anne-Mieke van Helden (Stichting Schreeuw om Leven) Invloed van media op relaties

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
Deze week geen nieuwe gevonden voorwerpen, maar kom gerust eens in de doos kijken als u iets
mist!
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
- Het gouden kalf (ex.32:1-20
- Een bijzondere vriendschap (Ex. 32:30-34 en 33:4-17)
- Nieuwe stenen (Ex.34)
Lied: Tot zevenmaal zeventigmaal https://www.youtube.com/watch?v=ncRlHn9cOb4
Rekenen:
- We leren tellen op muziek
- We leren handig tellen
- We leren wat er bij de herfst, winter, lente en zomer hoort
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 hetzelfde woord in een reeks herkennen
 Digibordles: Wat rijmt er niet?
 We oefenen het op gehoor benoemen van de eerste letter van een woord (bijv.: welke letter
hoor je vooraan bij het woord sok?)
Bijzonderheden:
 Donderdag gaan wij een walnotentaart maken. Deze taart moet 45 minuten in de oven op
180 graden. Bij wie mag de taart tussen de middag in de oven?
 Wij sparen eier-dozen.
 Voor in de bouwhoek zijn we op zoek naar boomstammetjes/boomschijven om mee te
bouwen (zie onderstaande foto). Heeft iemand die voor ons?

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Het gouden kalf. Exodus 32:1-10
Een bijzondere vriendschap. Exodus 32:30-34 en 33:4-17

Nieuwe stenen. Exodus 34
Psalm 17:8
Groep 3
Rekenen
- De kinderen leren een som herkennen in een verhaaltje.
- Optellen en aftrekken tot en met 10.
- Splitsen tot en met de 5.
- Oefenen verder met wat ze hebben geleerd in de afgelopen weken.
Taal
- De kinderen leren de letter ij van ijs en de h van haar. Ze leren de ij en h schrijven,
herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
- Let op! Wilt u erop letten dat de kinderen thuis veel blijven lezen! Dit is erg belangrijk om het
tempo van groep 3 bij te kunnen houden! Het liefst samen en hardop!
Groep 4
Rekenen
- Oefenen verder met optellen en aftrekken tot 100, binnen het tiental.
- Oefenen verder en herhalen wat ze hebben geleerd in het afgelopen blok.
Taal/spelling
- Ze leren dan je met communicatie ook kijken, luisteren en andere lichamelijke uitingen van
belang zijn.
- Oefenen met ‘praten’ zonder woorden. (gebaren, gezichtsuitdrukkingen, kreten)
- Schrijven een brief naar een kennis, vriendje of familie
- We herhalen wat we in het afgelopen blok hebben geleerd.
- De kinderen herhalen de regels die horen bij slak, wesp en staart.
- Let op! Ook voor de kinderen van groep 4 blijft het heel belangrijk om veel te lezen thuis!
Wilt u hierop letten?
Bijzonderheden
- Klassendienst: Fenne K., Stijn, Jente en Jonathan

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Lied
- Wat gaat het volk geven? (Exodus 35: 4-39)
- De bouw van de Tabernakel (Exodus 35: 30-40:38)
- De Grote Verzoendag (Leviticus 8:1-36 en 16:2-34)
- 33:6a
Groep 5
Rekenen
- Optellen met honderdtallen en tientallen
- Aftrekken met honderdtallen en tientallen
- Ruimtelijke figuren
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘molen’, ‘mollen’ en ‘zebra’ in voorbereiding op het grote
dictee.
Rekenen
- Vermenigvuldigen van getallen zoals 30 x 12

- Eenvoudige diagrammen aflezen
- Afronden op tientallen en honderdtallen
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘honderd’, ‘knabbelen’ en het vormen van de persoonsvorm in
voorbereiding op het grote dictee.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Lena, Noa, Floris en Sem
- Maandag 15 oktober is er weer een nieuwe boekenkring.
Dit keer een boek wat gaat over sport of dieren.
- Dinsdag 16 oktober worden Blits en informatieverwerking nagekeken.
- Dinsdag 16 oktober heeft Jelte zijn boekenbeurt
- Donderdag 18 oktober gaat groep 5-6 voorlezen aan de kleuters.
Alle kinderen nemen dan een prentenboek mee.
- Vrijdag 19 oktober worden de redactiesommen nagekeken
Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Het gouden kalf (Ex. 32 : 1-35 en 33 : 1-11)
- Het huis van God (Ex. 33 : 12-23 en 34 : 1-35)
- Het volk en God (Ex. 35 : 1-35 en 36 : 1-38)
Psalm 42 vers 1
Groep 7
rekenen:
- Delen door een breuk, zoals 3 : ¼ en deze sommen ook kunnen maken in toepassingen.
spelling:
- Kennis maken met woorden waarbij een uitgesproken klank (j, w) niet geschreven moet worden
(liniaal, actueel).
- Herhalen persoonsvormen van zwakke werkwoorden.
Groep 8
rekenen:
We herhalen op verschillende manieren wat we in dit blok hebben geleerd over cijferen, schaduwen
en decimale getallen.
spelling:
- Herhalen leenwoorden uit het Engels (team).
- Herhalen woorden met een tussen-n en tussen-s.
- Oefenen met persoonsvormen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
- Oefenen met bijvoeglijke naamwoorden.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Rosaline, Sven, Rhodé en Annelin.
- Geweldig, wat een enthousiasme bij de verkoop van kruidnoten, ik ben er trots op!!! Denkt u er aan
mee dat we uiterlijk donderdag 18 oktober weer terug op school willen hebben! 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!)

- Maandag 15 oktober heeft groep 7/8 een toets van Engelse woorden, Newswise.
- Dinsdag 16 oktober heeft groep 7 een toets Engels van H1 en heeft groep 8 een toets Engels van H8.
- Donderdag 18 oktober heeft Floran haar spreekbeurt.
- Een heel aantal kinderen moet nog het onderwerp voor zijn/haar spreekbeurt doorgeven.
- 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

