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Belangrijke datums
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Nieuwjaarsproost om 8.30 uur met alle kinderen
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Voorstelling op school voor groep 1 & 2 ‘Schatje en Scheetje’
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Schoonmaakdag

Open dag X-tuur
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Workshop groep 3 en 4 in het Cultureel Centrum Emmeloord
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Open dag Bonifatius mavo

D

29

Open dag Emelwerda College

W

30

D

31

Deze week ontruimingsoefening

Open dag Vakcollege
Open dag ZZ-Lyceum
MR-vergadering

Wist u dat...
Wij iedereen een heel fijn 2019 wensen.
- We afgelopen keer slechts drie ouders voor het koffie-uurtje mochten begroeten.
- Er een mooi gesprek n.a.v. een aantal stellingen is geweest over onderwijsaanbod.
- We u alvast vragen de datum voor het derde koffie-uurtje te noteren.
- Dit op woensdag 6 februari van 8.30 tot 9.30 uur gaat plaatsvinden.
- Er dan weer nieuwe stellingen over een ander onderwerp aan de orde komen.
- We hopen dat u op deze manier helpt ons onderwijs nog sterker te maken.
- Het schoolfruit niet voor alle kinderen genoeg is.
- U uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag eventueel extra fruit mee mag geven.

Vanuit de directie
KERSTVIERING

Wat een gezellige Kerstviering hebben we weer
gehad. Een heerlijke maaltijd en een gezellige
wandeling. Zowel de kinderen van groep 1 tot en
met 4 die de groepjes de weg mochten wijzen, als
de kinderen van groep 5 tot en met 8 die een deel
van het verhaal voor hun rekening namen, hebben
het fantastisch gedaan. Toppertjes!
We willen alle ouders bedanken voor alle lekkere
gerechtjes die weer mee naar school zijn gekomen
voor het diner!
NIEUWJAARSPROOST

Ieder jaar proosten we met de kinderen op het
nieuwe jaar. De ene keer met ouders de andere
keer zonder. Dit jaar hebben we met de kinderen
geproost op 2019 en hebben we stil gestaan bij
nieuwjaar in allerlei verschillende landen. We
hebben geleerd dat in veel delen van de wereld er
een ‘ander’ nieuwjaar gevierd wordt of de
jaartelling anders is. Ook hebben de kinderen
raadsels opgelost over woorden die bij oud & nieuw
horen. Kortom een gezellige start van 2019!

ZILVEREN WEKEN

Na de zomervakantie zijn we gestart met de
gouden weken. Met elkaar aan de slag om van de
groep een fijne groep te maken voor het huidige
schooljaar. Na de Kerst gaan we in alle groepen
aan de slag met de zgn. zilveren weken. De
komende weken zijn we weer extra bezig met
groepsvorming, afspraken, regels, groepsrollen
enz. Zo gaan we goed het tweede deel van het
schooljaar in.
EVALUATIE PARRO

Veel ouders hebben de evaluatie van Parro
ingevuld, hartelijk dank daarvoor.
Binnen het team zullen we afspraken maken op
basis van de evaluatie. Wel kunnen we alvast
aangeven dat bijna alle evaluaties positief waren
over het gebruik van Parro en we met ingang van
het nieuwe schooljaar Parro als ‘vast’
communicatiemiddel zullen inzetten. Tijdens de
oudergesprekronde van februari gaan we ook de
gespreksplanner gebruiken. Ouders die geen
Parro gebruiken worden door de leerkracht via mail
of persoonlijk geïnformeerd over de gesprekken.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de
schoolafspraken rondom Parro.
OM ALVAST TE NOTEREN

Op 1 februari om 11.30 uur treden de kinderen van
groep 1 en 2 weer op voor ouders, broertjes/zusjes,
opa’s en oma’s! U komt toch ook?

SCHOONMAAKAVOND

Dit jaar hebben we 1 poetsdag. Een moment
waarop de met elkaar de school weer even extra
schoon kunnen maken. Zo starten we 2019 heerlijk
fris. In de vakantie zijn de vloeren weer in de was
gezet en heeft het schoonmaakbedrijf een extra
ronde gedaan. Nu willen we graag de kasten in de
klassen, keuken etc nog even extra schoonmaken.
We hopen dat u allemaal uw steentje bijdraagt. U
kunt ’s ochtends komen helpen van 10.45 tot 12.15
uur. Of ’s avonds vanaf 19.00 uur. Wilt u bij de
leerkracht of via Parro aangeven of u komt helpen
en wanneer (ochtend of avond)? Kunt u niet helpen
maar wilt u thuis wel wat schoonmaken dan horen
wij dat ook graag.
Neemt u zelf uw emmer, doek, etc mee?

Van groep 1 en 2
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Allereerst voor iedereen een gelukkig nieuwjaar!
Na een lekkere vakantie en heerlijk ontspannen
gaan we weer fris en fruitig het nieuwe jaar in.
THEMA WINTER

We beginnen met het thema winter. Tijdens dit
thema gaan we o.a. aan de volgende dingen
werken:

Sociaal-emotioneel: rekening houden met
anderen.
Geletterdheid: verhaalbegrip en verhaal
voorspellen
Taalverhaal met Raai de Kraai
Leren we verschillende liedjes over de winter
Leren we de letters V en de W
Oefenen we met betalen.
Het boek wat bij dit thema centraal staat is Plof!
Dit boek gaat over een veldmuis wat uitglijdt in de
sneeuw en niet weet wat dat witte spul is.
NIEUWE LEERLING

In januari verwelkomen we ook een nieuwe
leerling, Thijs Mulder! Welkom in groep 1 en 2.
VOORSTELLING

Dinsdag 8 januari mogen we dan eindelijk
genieten van de voorstelling Schatje en
Scheetje.
FLIP DE BEER

Ook hebben we Flip de Beer in de klas. Deze
logeerbeer zal van maandag tot maandag blijven
logeren. Er komt een tas mee waarin kleren zitten
voor Flip en een map waarin weer de
leuke/spannende/ gezellige avonturen geschreven
kunnen worden. We kijken er naar uit!
Om alvast in de agenda te zetten: 1 februari
groepsoptreden van groep 1 en 2. Het optreden
begint om 11.30 uur, dus wees op tijd! Er volgt
uiteraard nog een hele mooie uitnodiging.

Van groep 3 en 4
GEZELLIGE TIJD

Wat was december een gezellige maand vol
geslaagde activiteiten. Zo hebben wij een
Sintconcert gehouden samen met groep 1 en 2. Dit
was erg gezellig. Het was vooral leuk dat we
daarna ook met het publiek gingen zingen.
Natuurlijk hebben we de lichtjeswandeling en het
kerstdiner gehad. Wat was het weer lekker en
gezellig.
Na de vakantie gaan we weer hard aan de slag. In
de vakantie zijn de kinderen met de leesbingo aan
de slag geweest. Wat lezen de kinderen al goed!
Fijn om te zien hoe gemotiveerd ze hiervoor zijn.
We zijn al toe aan kern 6 van veilig leren lezen. In
kern 6 gaan we het volgende leren:

WAT LEREN WE DE KOMENDE TIJD?

Met rekenen gaan we verder met blok 3 waar we
voor de vakantie al mee zijn gestart. In dit blok
gaan we verder met het tellen tot 20 en het rekenen
met geld. Ook zijn we bezig met het automatiseren
van de sommen tot 10. Ons doel is om samen 300
sommen in 5 minuten te maken. Als dit lukt, gaan
we het vieren!
Niet alleen groep 3 is hard aan het werk. Ook groep
4 werkt hard. Zij gaan ook verder met blok 3 van
rekenen waar voor de vakantie al mee gestart is. In
dit blok gaan we verder met het rekenen op de
getallenlijn. Met spelling komen komende periode
de volgende categorieën aan de orde:
klankgroepenwoord
(lopen
–
bommen),
verkleinwoord (kleintje), woorden van het uw-rijtje
(duw) en het verse over het luchtwoord. Daarnaast
gaan we het ook hebben over werkwoorden.
DOELEN

Ook zijn beide groepen druk bezig met het werken
aan hun doel. Groep 3 wil binnen vijf minuten 500
sommen tot 10 maken. Groep 4 wil 200 sommen
tot 100 in vijf minuten maken. Dit gaat we vieren
met een pyjamadag!

DA VINCI

Met Da Vinci zijn we gestart met het thema: De
wereld in de toekomst. In dit thema komen dieren
onder en boven de grond aan de orde. Daarnaast
gaan we het hebben over steden, gebouwen,
verschillende geloven en planten. Het zou leuk zijn
als de kinderen, net als bij het vorige thema, veel
materiaal voor de thematafel meenemen.
Maar we zijn deze periode niet alleen maar op
school te vinden. 17 Januari gaan we naar het
muzisch centrum voor een workshop over de
Cobra stijl. Dit is van half 11 tot 12 uur. De kinderen
mogen daarna allemaal op school blijven eten. We
verwachten om kwart over 12 terug op school te
zijn.

Van groep 5 en 6
GELUKKIG NIEUWJAAR

leren schrijven. De regel van het caféwoord is: Een
streepje op de é.
DA VINCI

Het eerste thema van Da Vinci hebben we
afgerond. We starten nu met: Het leven op het
land. De volgende thema’s komen aan bod: land,
lucht en water, dinosauriërs, dromen en wensen,
de maan, mythen en monsters en dieren in
Nederland. We gaan een themahoek achter in de
klas maken, dus als jullie thuis materialen hebben
die we hierbij kunnen gebruiken zijn ze welkom.

TAAL

Met taal starten we met een nieuw thema. De
kinderen hebben voor de vakantie de introductie
van het thema gehad. Voor groep 5 is dat het
thema nacht. Gedurende de woordenschat lessen
leren de kinderen woorden die te maken hebben
met
de
nacht.
Zoals:
aardedonker,
schemerdonker, de sterrenhemel en flonkeren.
Ook gaan de kinderen leren hoe ze
gevoelswoorden kunnen benoemen en een eind-,
midden- en beginrijm kunnen schrijven. Hier gaan
we veel aandacht aan besteden. Als afsluiting van
het thema mogen de kinderen een nieuw eind aan
een bestaand verhaal schrijven.
Groep 6 gaat werken aan het thema Amsterdam.
In dit thema worden woorden aangeleerd die te
maken hebben met (historisch) Amsterdam. Dat
zijn woorden als: de architectuur, eeuwenoud,
statig, de hoogbouw en multicultureel. De kinderen
leren ook dat er in Nederland verschillende
dialecten gesproken worden en dat het
Amsterdams dialect daar één van is. De kinderen
leren tijdens de schrijflessen hoe je op een goede
manier spanning kunt opbouwen in een verhaal.
Als eindopdracht schrijven ze een slot en een begin
van een spannend verhaal.
SPELLING

Ook met spelling starten we in het nieuwe jaar met
een nieuw blok. Groep 5 gaat leren hoe ze een
komma-s-woord juist schrijven. Het is belangrijk
dat ze eerst de komma en dan pas de s schrijven.
De kinderen leren daarnaast verkleinwoorden met
–etje. Zoals: spinnetje en dametje. De kinderen
leren in dit blok wat de persoonsvorm is en hoe ze
deze in een zin kunnen vinden. Hier hebben we al
eerder aan gewerkt, doordat groep 5 sommige
klassikale opdrachten met groep 6 mee mag doen,
dus voor de meesten zal dit niet onbekend klinken.
Groep 6 leert twee nieuwe categorieën. Allereerst
is dat het theewoord. Daarbij hoor je eigenlijk
alleen een t, maar je schrijft th, zoals in het woord:
thermometer. Daarnaast leren de kinderen van
groep 6 het caféwoord. Dit woord is in de vorige
lessen al eens gelezen, dus er zijn veel kinderen
die deze categorie al kennen. We gaan hem nu

Van groep 7 en 8
EN ALWEER 2019

Wat vliegt het schooljaar! We hebben genoten
van 2 heerlijke weken vakantie en gaan nu weer
lekker beginnen in de klas.
GROTE ZUSSEN

In de maand november was er veel babynieuws in
onze groep. Sylvana heeft op 22 november 2018
twee zusjes gekregen: Annyka en Elyssa. Milou
en Stefanie hebben op 26 november 2018 een
broertje gekregen: Lars. De kinderen van groep
7&8 hebben twee mooie kraamcadeautje gemaakt
en de klas heeft genoten van beschuit met roze
muisjes en van een lange vinger met blauwe
muisjes.
DA VINCI

Net voor de kerstvakantie hebben we ons eerste
thema afgerond: “Indianen”. Wat zijn we
supertrots op ‘onze kinderen’ die prachtige
presentaties hebben gegeven!
Ons volgende thema is “Vikingen” en daarnaast
gaan we starten we met topografie. De kinderen
krijgen topografie die passend is bij ons thema.
De kinderen krijgen de topo aangeboden door de
leerkracht en daarna gaan ze het onderwerp
uitbeelden waarbij ze boeiende informatie zoeken.
Er volgt een pitch door elk groepje, het oefenblad
gaat mee naar huis om te oefenen en er volgt een
topotoets. Dit thema komen de volgende
gebieden aan bod: Friesland, Groningen en
Flevoland.

Het zou fijn zijn als we weer een mooie
themahoek in de klas kunnen maken. Mochten er
thuis spullen zijn in het thema ‘Vikingen’ dan zien
we die graag tegemoet.

WAT LEREN WE DEZE PERIODE

De komende periode werken we aan de volgende
doelen.
Groep 7 rekenen Snappet:
 Rekenen met geld
 Inhoud uitrekenen / inhoudsmaten
omrekenen.
 Grafieken aflezen
 Verhoudingsproblemen.
Eigen doelen vanuit de doelenmap die de
kinderen in hun vak hebben.
Groep 7 Taal: Thema “Flits”.
Eindproduct: het schrijven van een krantenartikel

LESSEN LEREN LEVEN

In januari start ons nieuwe thema; Moed. De GVO
leerkracht geeft de eerste 2 lessen, daarna geeft
juf Hennie HVO en juf Assia sluit af met IVO. De
leerkracht geeft de startles op dinsdag 8 januari
met als thema ‘Moed’.
TOETSEN EN OPENDAG Voor groep 7 staat

januari in het teken van de middentoetsen;
rekenen, spelling, werkwoordspelling, begrijpend
lezen en technisch lezen.
Groep 8 heeft deze toetsen in november al
gemaakt in verband met hun voorlopig advies.
Voor hen staat de maand januari in het teken van
de open dagen op de middelbare scholen.
16 januari: X-tuur, 15.00 uur – 20.00 uur, deze
open dag is voor ouder en kind.
17 januari: Open dag Aeres. Thijs, Thijs, Stefanie,
Maryam, Tessa en Maartje gaan hier naartoe.
22 januari: Open dag Vakcollege. Thijs, Thijs,
Stefanie, Maryam, Tessa en Maartje gaan hier
naartoe.
24 januari: Open dag Zuyderzee Lyceum. Alle
kinderen van groep 8 gaan hier naartoe.
Groep 7 krijgt les van juf Susan.
28 januari: Open dag Bonifatius mavo. Thijs,
Thijs, Stefanie, Maryam, Tessa en Maartje gaan
hier naartoe.
29 januari: Open dag Emelwerda College. Fenna,
Marle, Jesse en Thijs S. gaan hier naartoe.
Graag horen we van de ouders van groep 8
tijdens welke momenten zij kunnen rijden en
begeleiden.

Groep 7 spelling:
Tremawoord:
- Woorden die eindigen op –iële zoals officiële
- Getallen zoals bijvoorbeeld drieëndertig
- Woorden met voorvoegsel zoals bijvoorbeeld
beëindigen
Grammatica: voegwoord zoals omdat, en,
terwijl….
Groep 8 rekenen Snappet:
 Rekenen met breuken (gelijk maken,
vereenvoudigen, getal delen door een
breuk).
 Procenten (toename/afname, percentage
berekenen)
 Rekenen met procenten
Eigen doelen vanuit de doelenmap die de
kinderen in hun vak hebben.
Groep 8 Taal: Thema “Mysteries”.
Eindproduct: schrijven van een mysterieus
verhaal.
Groep 8 spelling:
1ste 2de 3de persoon enkelvoud
Woorden met onbeklemtoond meervoud zoals
monniken, haviken, perziken
Bepaling van tijd

Vriendelijke groet
mede namens het team,
Ella van Essen en
Sandra van der Tempel

