29 oktober – 2 november 2018

Fijne vakantie
Fijne vakantie
Wat gaat de tijd snel! Volgende week is het al weer herfstvakantie. We hopen dat u met uw kinderen
kunt genieten !
Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Na de vakantie hebben alle kinderen met ouder(s) een startgesprek met de leerkracht gevoerd. Wij
zijn als team heel benieuwd hoe u dat heeft ervaren. Via basisonline willen we graag horen wat u
ervan vond. Er volgt een berichtje waarop u kunt reageren.
Bericht van de reddingsbrigade Vianen

Open Avond 24 oktober

Reddingsbrigade Vianen organiseert op 24 oktober een open avond in het zwembad van Helsdingen
Sport en Cultuur te Vianen.
Kom gezellig kijken en meedoen met ons als je in het bezit bent van een zwemdiploma.
Wij starten om 17.30 uur voor de leeftijd t/m 10 jaar.
Onze leden geven eerst een demonstratie en daarna mogen jullie lekker meedoen met de les.
Van 18.20 uur t/m 19.10 uur voor de leeftijd van 11 t/m 14 jaar en voor de volwassene.
Ook de leden van deze groepen geven eerst een demonstratie en daarna mogen jullie ook lekker zelf
meedoen aan de les.
Van 19.10 uur t/m 20.00 uur voor de leeftijd vanaf 15 jaar.
Na een demonstratie van de leden van deze groepen mogen jullie hierna ook meedoen met hun les.
Voor meer informatie over ons kijk op onze website:
www.reddingsbrigadevianen.nl

Schoenendoosactie Hope & Serve
Schoenendoosactie Hope & Serve
Ieder jaar vullen we na dankdag schoenendozen voor kinderen die het niet zo goed hebben als wij.
Dit jaar willen we dozen vullen voor Hope and Serve. Jan en Marjan Meerkerk uit Schoonrewoerd
zullen de dozen uiteindelijk wegbrengen naar kinderen die daar heel blij mee zullen zijn. Jan en
Marjan zullen op dinsdag 6 november de kinderen uitleg geven en vertellen over het werk wat ze
doen en waar de dozen precies heen gaan.

https://nl-nl.facebook.com/hopeandserve/
Lezen
Lezen
Als afsluiting van de kinderboekenmaand hebben de kinderen uit de hogere groepen aan de kinderen
uit de lagere groepen voorgelezen. Ze hebben genoten!
Verder zijn er door alle groepen mooie werkstukken gemaakt die iedereen kon bekijken. Het was een
leuke kinderboekenmaand met het mooie thema: door dik en dun!

Voedselbank spaart DE bonnen
Voedselbank spaart DE bonnen
De voedselbank spaart DE bonnen. Douwe Egberts zal in december het aantal bonnen qua bedrag
verdubbelen en in koffie aan de voedselbank schenken. Mocht u nog bonnen hebben liggen, op
school kunt u ze inleveren, wij zorgen dat ze bij de voedselbank komen. Alvast bedankt namens de
voedselbank!
BSO
BSO en kinderopvang
De eerste definitieve aanmeldingen zijn inmiddels binnen. U kunt nog steeds aanmelden middels de
onderstaande gegevens:

melissa@dehummeltjeshoeve.nl
heeft u vragen, kunt u ook telefonisch contact opnemen: 06-38039404

Nieuwe kozijnen
Nieuwe kozijnen
Vandaag is gestart met de met de voorbereidingen voor de nieuwe kozijnen. We hopen dat het na
de herfstvakantie af is.
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
22-26 oktober 2018

Herfstvakantie

Maandag 5 november 2018

Studiedag, alle kinderen zijn vrij ( gewisseld met
2 november)
Voorlichting over de schoenendoosactie van
Hope& Serve
Dankdag, Voedselbank
In deze week start het schoolfruit
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 6 november 2018
Woensdag 7 november 2018
Week van 12 november 2018
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 volk bouwt een huis voor God (Ex. 35:4 –Ex. 40)
- God komt bij de mensen wonen (Ex. 40:1-38)
- God zorgt voor de mensen (Num. 11:4-20 en 31-33)
Lied: Hé, ga je mee
https://www.youtube.com/watch?v=Ds5fUwMAX7o
Rekenen:
- We leren hoeveelheden vergelijken
- We leren de begrippen meer en minder
- Hoe bouw je een stevige toren
Taal:
 We werken over de herfst
 Letter van de week: o van bos (spreekt uit als ‘oh’). De kinderen mogen iets meenemen voor
de lettertafel wat begint met de letter ‘o’ of waar je de letter ‘o’ in hoort.
 We herhalen het luisteren waar het geluid vandaan komt
 Digibordles: Lettergrepen klappen met herfstwoorden
 We oefenen hetzelfde woord in twee verschillende zinnen te onderscheiden
Bijzonderheden:
 Voor in de bouwhoek zijn we op zoek naar boomstammetjes/boomschijven om mee te
bouwen (zie onderstaande foto). Heeft iemand die voor ons?



Donderdag voor de herfstvakantie maakten we met elkaar een notentaart. Hmm, wat was
deze heerlijk geworden zeg! Met z’n allen proefden we een klein stukje. Voor sommige
kinderen smaakte het naar meer en daarom hierbij het recept:
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R113244/walnotentaart

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Samen bouwen. Exodus 35:4-36:38
De tabernakel is klaar. Exodus 40:1-38
De kwakkels. Numeri 11:4-33
31:3

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 w van wip. Ze leren de ij en h schrijven, herkennen en leren er
korte woordjes mee lezen.
- De kinderen herhalen de letters van het afgelopen blok en hebben een toets!
- 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! Na de vakantie
hebben ze een toets! Wilt u hieraan denken tijdens de vakantie?
Groep 4
Rekenen
- Het ordenen van getallen tot 100.
- Leren optellen tot honderd met tiental passering.
Taal/spelling
- De kinderen leren kijken naar verschillende kleding stijlen.
- Leren een tekening goed te bekijken en beschrijven.
- Let op! Ook voor de kinderen van groep 4 blijft het heel belangrijk om veel te lezen thuis!
Wilt u hierop letten?
- De kinderen leren woorden schrijven met 3 medeklinkers op het einde. Zeg het woord
hardop en schrijf op wat je hoort.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Juul, Seth, Bjarne en Rick
Groep 5-6
-

Bijbelverhalen/Lied
- Tevreden of ontevreden (Numeri 11: 4-35)
- Mirjam maakt een fout (Numeri 12)
- De staf van Aäron bloeit (1 Samuël 19:1-24)
- 33:6
Groep 5
Rekenen
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Rekenen rond een honderdtal
- Optelsommen herkennen in een verhaaltje
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘molen’, ‘mollen’ en ‘zebra’.
Rekenen
- We herhalen het cijferend vermenigvuldigen
- De getalstructuur tot 10.000 kennen
- Delingen maken zoals 420:6
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘honderd’ en ‘knabbelen’.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Friso, Lars, Mark en Antony
- Dinsdag 30 oktober heeft Friso zijn boekenbeurt

-

- Vrijdag 2 november worden de redactiesommen nagekeken
- Maandag 19 november is er weer een nieuwe boekenkring.
Dit keer doen we het over een informatieboek.

Groep 7-8

Bijbelverhalen/Psalm
- Een prachtig ontwerp (Ex. 37:1 – 40:38)
- De taak van priesters (Lev. 8 : 1-36 en 16 : 2-34)
- Opnieuw geklaag (Numeri 11 : 4-35)
Psalm 51 vers 9
Groep 7
rekenen:
We herhalen op verschillende manieren wat we in dit blok hebben geleerd over breuken en schaal.
spelling:
- We herhalen alle categorieën die in Blok 2 aan de orde zijn geweest en maken het grote dictee.
Groep 8
rekenen:
We sluiten Blok 8 af en starten met Blok 9:
- De prijs berekenen na een verhoging of een verlaging in procenten.
- Het percentage van een prijsstijging uitrekenen.
- Het percentage berekenen bij een korting.
spelling:
- We herhalen alle categorieën die in Blok 2 aan de orde zijn geweest en maken het grote dictee.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Marleen, Marlies, Jayden en Sam.
- Geweldig, wat een enthousiasme bij de verkoop van kruidnoten! In
totaal zijn er 430 zakjes kruidnoten verkocht en daardoor kunnen
veel mensen extra noodhulp krijgen!! Marleen heeft de meeste
zakjes verkocht en kreeg de beloofde HEMA-cadeaubon. De
kruidnoten zijn nu besteld en de verwachting is dat zij na de
herfstvakantie snel geleverd zullen worden. Helpt u er aan
meedenken dan je juiste kopers nog betalen en uiteindelijk het goede
totaalbedrag op school wordt ingeleverd?
- Maandag 29 oktober is de toets over de woordjes van Newswise.
- Woensdag 31 oktober is de 4e les van Rots & Water, let op: deze
keer dus op een woensdag!
- Woensdag 31 oktober heeft groep 8 het grote dictee van Blok 2.
- Donderdag 1 november heeft groep 7 het grote dictee van Blok 2.
- Donderdag 1 november heeft Esther haar boekenbeurt en Nikki haar spreekbeurt.
- De studiedag van vrijdag 2 november is verzet naar maandag 5 november.
- 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

