12-16 november 2018

Dankdag
Dankdag
Fijn dat er zoveel mensen in de kerk waren woensdag! Mooi om stil te staan bij dankdag op
deze manier!
Laten we niet alleen op dankdag, maar ook de rest van het jaar dankbaar zijn voor alles!
Schoolfruit
Schoolfruit
We doen weer mee met het schoolfruit, dat betekent dat we 3x per week fruit krijgen op
school voor iedere leerling. De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Mocht uw
kind het fruit van die dag niet lusten, mag u uiteraard ander fruit meegeven.
Volgende week hebben we het volgende fruit:
Woensdag: peentje
Donderdag: banaan
Vrijdag: appel

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

Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Wat fijn dat zoveel ouders hebben gereageerd op de vraag over de startgesprekken!
Bedankt!
Op de studiedag hebben we nagedacht over een nieuwe taalmethode. We hebben er een
aantal geselecteerd die we willen uitproberen.
Daarnaast hebben we nog verder nagedacht over verdere digitalisering en de leerlijnen.

Schoenendoosactie Hope & Serve
Schoenendoosactie Hope & Serve
Afgelopen dinsdag hebben Jan en Marjan Meerkerk een leuke aftrap gegeven in de groepen
voor de schoenendoos actie.

In de folder stond dat er een sticker op de brief zat. De brief zat vorige week bij Het
Fundamoment en nu weer. Op school liggen printjes van de “sticker” Boy en Girl . U hoeft
dus niet te printen.
Veel plezier met het maken van de doos / dozen!

https://nl-nl.facebook.com/hopeandserve/
Lezen
Lezen
Deze week weer een leuk kindergedicht!

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

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 sprake. 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

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!

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen

Agenda

Week van 12 november 2018

Dinsdag 27 november 2018
Vrijdag 21 juni 2019 studiedag 2019

Donderdag 14 maart 2019

In deze week start het schoolfruit op
woensdag, donderdag en vrijdag voor de
komende 20 weken.
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:
- Jozua’s opdracht (Jozua 1:1-18)
- Op onderzoek uit (Jozua 2:1-24)
- Droge voeten (Jozua 3 en 4)
Lied: We herhalen de liedjes van de afgelopen weken.
Rekenen:
- We denken na hoe we een rekenverhaal kunnen naspelen
- We leren de cijfers herkennen
- We meten hoe lang iets is
Taal:
 We werken over Sint & Piet
 Letter van de week: p van piet (spreekt uit als ‘puh’). De kinderen mogen iets
meenemen voor de lettertafel wat begint met de letter ‘p’.
 Chocoladeletters; welke letter krijg jij van Sinterklaas? (wat is de eerste letter van je
naam?)
 We maken een woordweb over Sint & Piet
 We breiden onze woordenschat uit met woorden rondom Sint & Piet
Bijzonderheden:
 Deze week moet elke leerling 1 doosje meenemen voor onze inpakhoek om in te
pakken (te denken aan de verpakking van een cakemix o.i.d.)
 Wij sparen speelgoedfolders/gidsen
 D.V. maandagmiddag 19 november gaan we naar de pietenschool in Leerdam (zie
ook bericht van afgelopen dinsdag in basisonline). Alle kleuters worden dan om 12.45

uur op school verwacht, om 15.15 uur hopen we weer terug op school te zijn. LET
OP: dit zijn dus gewijzigde schooltijden! De kinderen mogen die middag verkleed als
Sint of Piet komen.

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
Jozua’s opdracht. Jozua 1:1-18
Een gevaarlijke opdracht. Jozua 2:1-24
Droge voeten. Jozua 3 en 4
Psalm 41:7
Groep 3
Rekenen
- Leren klokkijken in hele uren, zowel digitaal als analoog. Tekenen de klok.
- Herhalen wat ze in de afgelopen weken hebben geleerd.
Taal
- De kinderen leren de letter a van zak en de u van bus. Ze leren de a en u schrijven,
herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
Groep 4
Rekenen
- Splitsen bedragen tot 100 in tientallen en eenheden.
- Leren bedragen tot 100 cent op te tellen. Leren de eurocentmunten te herkennen.
- Kunnen bedragen tot 100 cent gepast te betalen. Berekenen het wisselgeld.
Taal/spelling
- De kinderen leren zinnen op te bouwen. Maken de zinnen langer door middel van
vragen.
- Bepalen de volgorde van een tekst.
- De kinderen leren woorden met de sch- en schr- herkennen en schrijven deze juist
op. Sch- en schr- zijn vaste klankgroepen, je schrijft ze altijd zo.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Jonithan, Lars, Fenne en Lynn
- Maandag staat juf Margret voor de klas, ik werk dan een dagje buiten de klas!
- Donderdag hoopt de brandweer langs te komen in de klas!

Groep 5-6
Bijbelverhalen/Lied
- Bileam op weg (Numeri 22)
- Bileam bij Balak (Numeri 23 en 24)
- De oude en de nieuwe leider (Numeri 27: 12-23)
- 47:4a
Groep 5
Rekenen

- Klokkijken op hele uren, halve uren en kwartieren
- Klokkijken met 10 minuten over en voor de hele en halve uren
- Klokkijken met 5 minuten
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘molen’ en ‘mollen’
Rekenen
- Klokkijken in minuten
- De digitale tijd aflezen
- Berekeningen maken met tijd in contexten
Spelling
- We leren deze week de regel van ‘papegaai’.
Dat zijn woorden die je moet onthouden.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Levi, Marije, Sem en Sifra
-Maandag 12 november heeft Mark zijn boekenbeurt
- Dinsdag werkt juf Mariska Mathilde in de groep, Juf Evelien heeft een cursus.
- Dinsdag 13 november heeft groep 5 de toets van aardrijkskunde
- Vrijdag 16 november worden de redactiesommen nagekeken
- Vrijdag 16 november hebben we ’s middags een high tea in de klas
- Maandag 19 november is er weer een nieuwe boekenkring.
Dit keer doen we het over een informatieboek.

Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- Bileam op weg (Numeri 22)
- Bileam en Balak (Numeri 23 + 24)
- Einde Moes en Jozua’s opdracht (Numeri 27 : 12-23 + Deut. 34 : 1-17 + Jozua 1 : 1-9)
Psalm 67 vers 3
Groep 7
rekenen:
- Cijferend optellen en aftrekken van decimale getallen.
- Tijd op seconden nauwkeurig aflezen en noteren.
- Tijdsduur uitrekenen in seconden.
- Rekenen met honderdsten van seconden.
spelling:
- Kennis maken met woorden waarin de klank t als th geschreven wordt (thermometer,
apotheek).
- Herhalen de persoonsvormen van zwakke werkwoorden.
Groep 8
rekenen:
- Staafgrafieken aflezen en maken.

- Informatie aflezen en interpreteren bij lijngrafieken.
- Werken met meerdere lijnen in een grafiek.
spelling:
- Herhalen de spelling van woorden op –erd of –aard.
- Oefenen van persoonsvormen, alle categorieën.
- Oefenen met bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van werkwoorden (het paard
hinnikt, het hinnikende paard).
Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Maartje, Harm, Sil en Cliyandra.
- Maandag 12 november heeft groep 7/8 een toets van KG les 5 en 6.
- Donderdag 15 november heeft Rosaline haar boekenbeurt en Silas zijn spreekbeurt.
- Vrijdag 16 november is de 6e les van Rots & Water.
- 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

