5-9 november 2018

Dankdag
Dankdag
Op woensdag 7 november 2018 is het dankdag. Dit jaar is het thema “Alles geef ik U”
Het Bijbelgedeelte wat erbij hoort is Markus 12: 41 – 44.
Op dinsdag 6 november hoopt dominee van der Stoep op school gebedspunten op te
komen halen in de klassen en de kinderen van groep 1-2 gaan vervolgens mee naar de kerk.
Dit als voorbereiding op de dienst de volgende dag.
U bent uiteraard van harte welkom om ook naar de kerkdienst te komen, de dienst start om
9.30 uur en na de dienst kunt u koffie drinken in “Onder de toren”
De kinderen gaan na de dienst naar school terug.
Mocht u het fijn vinden om deze week uit een gezinsdagboekje te lezen wat passend is bij
het thema, kunt u gebruik maken van het dagboekje in de bijlage.
Bericht van de luizenmoeders
Bericht van de luizenmoeders
Goed nieuws: na de herfstvakantie hebben de luizenmoeders alle kinderen weer
gecontroleerd en er is geen luis gevonden!
Het team van luizenmoeders heeft nu nog voldoende mensen. Na de zomervakantie zullen
er 4 moeders stoppen omdat hun kind dan van school is. We zoeken daarom voor
aankomend schooljaar een aantal nieuwe luizenmoeders. Het is niet heel veel werk, na
iedere vakantie op woensdag ongeveer een kwartiertje. U kunt zich aanmelden op school of
mailen naar directie@hetfundamentnieuwland.nl
We doen nu alvast een oproepje, zodat de luizenmoeders dit schooljaar nog ingewerkt
kunnen worden.
Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Via basisonline kunt u reageren op de vraag over de startgesprek, het zou ons helpen bij de
evaluatie. Hopelijk vullen veel ouders het even in.
Op maandag 5 november ’18 hebben we een studiedag. We zullen met groep 3-8
voornamelijk bezig zijn met het orienteren op een nieuwe taalmethode. We hebben een
aantal methoden geselecteerd die gepresenteerd worden die dag. Groep 1-2 zal zich bezig
houden met een nieuw onderdeel binnen Parnassys wat is aangeschaft, de leerlijnen.

We hopen veel te leren op deze dag en het onderwjis aan de kinderen nog verder te
verbeteren. We wensen u een hele fijne dag met de kinderen!

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
Deze keer een gedicht over lezen. Misschien leuk om een gedichtenbundel uit de bieb mee
te nemen, ook dat is genieten!

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
Er zijn al aardig wat kinderen aangemeld, maar er zijn nog wat plaatsen over. Wacht niet te
lang met aanmelden is het advies! Ook als het nog even duurt voordat u de opvang nodig
heeft.

Elke dag kijken we als collega’s even stiekem om het hoekje in het Hummeltjeshoeve lokaal (
oude groep 1 lokaal), van een lokaal is niet echt meer spraken. Het is al echt heel anders
geworden! Kijk gerust eens stiekem om het hoekje!
In het dolfijnlokaal wordt ook flink geruimd. De BSO zal daar voornamelijk plaatsvinden en
zal ook nog een andere inrichting krijgen.

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

Nieuwe kozijnen
Nieuwe kozijnen
Wie weet heeft u al even binnen gekeken, zo niet, kijk gerust even in een van de lokalen als u
op school bent! Het ziet er prachtig uit! Daarnaast scheelt het ook heel veel qua kou en
geluid! We zijn er heel blij mee!
Gezocht

Gezocht
 We zijn op school op zoek naar: eierdozen, kurken, en
Olvaritpotjes, DE punten voor de voedselbank.
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
Maandag 5 november 2018
Dinsdag 6 november 2018
Woensdag 7 november 2018
Week van 12 november 2018
Woensdag 21 november2018
Dinsdag 27 november 2018
Vrijdag 21 juni 2019 studiedag 2019

Donderdag 14 maart 2019

Studiedag, alle kinderen zijn vrij ( gewisseld
met 2 november)
Voorlichting over de schoenendoosactie van
Hope& Serve
Dankdag, Voedselbank
In deze week start het schoolfruit
Uiterlijke inleverdatum schoenendozen
Hope & Serve
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
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 voor de voedselbank (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
- Verkenners (Numeri 13-14:35)
- Mozes’ fout en afscheid (Numeri 20:2-13 en Deut. 34:1-12)
Lied: Dankdaglied: Neem mijn leven, laat het HEER
(https://www.youtube.com/watch?v=vZNh19dY82c)
Rekenen:
- We leren hoeveelheden vergelijken
- We leren hoeveelheden herkennen en representeren
- We leren of voorwerpen wel of niet in een tas passen
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 oefenen het auditief geheugen: het ontbrekende woord noemen
Bijzonderheden:
 Geen

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
De twaalf verspieders. Numeri 13-14:35
Een slang van koper. Numeri 21
Mozes fout en afscheid. Numeri 20:2-13 en Deuteronomium 34:1-12
Psalm 34:11
Groep 3
Rekenen
- Leren een som uit een verhaaltje te halen.
- Plaatsen getallen tot 20 op de getallenlijn.

-

Taal
-

Oefenen met splitsen tot en met 5
Weten welke dag het gisteren, eergisteren, morgen en overmorgen is.
Benoemen de 4 seizoenen.
Let op! Aan het einde van deze week (9 november) wil ik dat de kinderen de 2 en 3
vlot en snel kunnen splitsen. Hier kunnen ze een sticker mee verdienen op hun
splitsspaarkaart. Hebben ze deze tot de 10 vol, krijgen ze hun splitsdiploma. Ik zeg
tegen het kind dat we bijvoorbeeld 3 snoepjes hebben, ik eet er 1 op, hoeveel hou jij
er over? Als ze voor de 2 en 3 al een sticker hebben, mag u uiteraard verder oefenen
met het splitsen van de getallen die daarop volgen. Advies is wel om pas het
volgende getal te nemen als voor het getal daarvoor een sticker is behaald.
De kinderen leren de letter o van zon. Ze leren de o 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! Na de
vakantie hebben ze een toets! Wilt u hieraan denken tijdens de vakantie?

Groep 4
Rekenen
- Oefenen met het optellen en aftrekken tot 100 met tientalpassering.
- Getallen tot 100 splitsen in tientallen en eenheden.
- Let op! Aan het einde van deze week, dat wil zeggen 9 november wil ik dat alle
kinderen uit de klas de tafel van 1 en 2 hebben gehaald. We hebben hier in de klas en
achter de computer al veel mee geoefend. Dit is echter niet voor alle kinderen
genoeg. Wilt u deze thuis oefenen zodat ze het die dag halen? De tafels zijn dit jaar
erg belangrijk omdat ze in groep 5 gaan delen! Dit lukt niet zonder dat je de tafels
kent. Mijn doel is altijd dat ze met;
o de kerstvakantie de tafels van 1 t/m 5 kennen
o De voorjaarsvakantie diploma tot 5 en de tafels tot en met 7
o Meivakantie tafels tot 10
o Voor de zomervakantie het diploma tot en met 10 en kunnen ze nog lekker
verder oefenen met de tafels, zodat deze er echt goed in zitten voor ze naar
groep 5 gaan.
Taal/spelling
- De kinderen leren vragen te stellen met vraagwoorden. Leren hierbij een goed
antwoord te geven.
- Bekijken welke ruimtes er allemaal zijn binnen school. Maken dubbelwoorden.
- Leren woorden schrijven met 3 medeklinkers vooraan. Schrijf op wat je hoort. We
gebruiken hierbij het voorbeeldwoord struik.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Zilan, Mara, Daan en Guus
- Maandag studiedag
- Woensdag dankdag

Groep 5-6

Bijbelverhalen/Lied
- Op onderzoek uit (Numeri 13: 1-14:38)
- Mozes en Aäron strijken met de eer (Numeri 20:1-13 en 20: 22-29)
- De koperen slang (Numeri 21: 4-9)
- 40:4
Groep 5
Rekenen
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Tafels van 1-10
- Klokkijken
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘mollen’.
Rekenen
- We herhalen het cijferend vermenigvuldigen
- Klokkijken
- Het aantal kwartalen, maanden, weken en dagen van het jaar
Spelling
- We oefenen deze week met het vormen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Daniël, Mats, Marit en Tigo
- Dinsdag 6 november heeft Daniël zijn boekenbeurt
- Donderdag 8 november heeft groep 6 de toets van aardrijkskunde
- Vrijdag 9 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
- Vertrouwen (Numeri 13:17 – 14:38)
- God is heilig (Numeri 20 : 1-13 en 22-29)
- Geloof gevraagd (Numeri 21 : 4-9)
Psalm 65 vers 1
Groep 7
rekenen:
- De getalstructuur van decimale getallen zoals 1,45 (voor de komma staan de hele getallen,
achter de komma staan de tienden, honderdsten).
- Cijferend optellen en aftrekken van decimale getallen
spelling:
We hebben het grote dictee gemaakt en herhalen deze week de categorieën die we nog
moeilijk vinden.

Groep 8
rekenen:
- Rekenen met percentages.
- Staafgrafieken aflezen en maken.
- Informatie aflezen en interpreteren bij lijngrafieken.
spelling:
We hebben het grote dictee gemaakt en herhalen deze week de categorieën die we nog
moeilijk vinden.
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Jenna, Elise, Silas en Nina.
- Maandag 5 november is een vrije dag i.v.m. studiedag voor de leerkrachten.
- Dinsdag 6 november heeft groep 7/8 een toets van H1 van Natuur.
- Woensdag 7 november is het dankdag en gaan we met de hele school naar de kerk.
- Donderdag 8 november heeft groep 7/8 een tussentoets van Geschiedenis, les 2.1 en 2.2.
- Donderdag 8 november heeft Maartje haar boekenbeurt.
- Vrijdag 9 november is de 5e les van Rots & Water.
- Uiterlijk vrijdag 9 november moet het geld van de kruidnotenactie zijn ingeleverd bij de juf!
- 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

