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Leerlingraad

MR vergadering
Opendag Aves-scholen 8.30 – 9.30 uur circuit in de groepen ook voor ouders.

Gastles water groep 7-8

Wist u dat...
-We op 20 maart onze deuren weer open zetten tijdens de open dag
-Dit niet alleen voor nieuwe ouders maar voor iedereen is
-Van 8.30 tot 9.30 uur er in alle groepen een circuit is van verschillende activiteiten
-U hier samen met uw kind aan kan deelnemen
-U ontvangt hiervoor nog een mooie uitnodiging
-Daarna onze school nog geopend is voor nieuwe gezinnen en dat er volop tijd is voor een rondleiding en
informatie

2017

Vanuit de directie
RAPPORTEN EN GESPREKKEN

De rapporten zijn uitgedeeld, de meeste
gesprekken gevoerd. Wilt u het rapport weer aan
uw kind meegeven?
STUDIEDAG

Maandag 25 februari zijn we gestart met een
studiedag. De kinderen hadden daardoor nog een
dag langer vakantie.
Met het team zijn we verder aan de slag gegaan
met het ontwikkelen van een leerlingkaart. Dit
document zullen we langzaam in gaan voeren en
brengt in een overzicht alles in kaart t.a.v.
resultaten,
zorg,
aanbod,
aanpak
en
bijzonderheden. Het tweede deel van de dag was
het vervolg van onze scholing LisT, lezen is top. De
methodiek die wij gebruiken voor technisch lezen.
Mooi om te zien dat de gemiddelde leesresultaten
van de hele school een mooie stijgende lijn laten
zien. Tot slot hebben we gekeken naar de plannen
die we hebben gemaakt voor dit schooljaar. Wat
hebben we al gedaan, hoe ver zijn we met onze
doelen en wat gaan we de komende periode, het
tweede deel van het schooljaar verder ontwikkelen.
Onder het genot van prachtig voorjaarsweer en
natuurlijk een heerlijke lunch hebben we een hele
effectieve dag gehad.
CARNAVAL

We hebben genoten van het prachtige feestje.
Eerst al een paar gekke dagen met brillen, pruiken
en hoeden en op vrijdag feest met de Biersmurfers.
Bedankt! Foto’s zijn te vinden op onze website.

SPORTEN

Er komen weer een aantal buitenschoolse
sportactiviteiten aan, met name voor midden- en
bovenbouwgroepen.
De
klassenouders
coördineren
dit.
Zij
zijn
uiteraard
niet
verantwoordelijk voor het vervoer etc maar hebben
een coördinerende taak. De AV heeft aangeboden
voor een aantal activiteiten de inleg te betalen. Als
school geven wij de informatie door, hebben we
contact met de klassenouders en stellen we, indien
nodig, de schooltenues beschikbaar.
STAKEN

Zoals al in eerder mailing aangegeven staken wij
dit keer niet op 15 maart.
De school is dan ook gewoon open.

OPEN DAG

Op 20 maart zetten alle Aves scholen de
schooldeuren weer open. U bent van 8.30 tot 9.30
uur van harte welkom om in de verschillende
groepen mee te doen aan een circuit van
verschillende activiteiten. We laten graag zien wat
we allemaal doen! U bent van harte welkom! Vanaf
9.30 uur is de school open voor nieuwe gezinnen.
DORPSSCHOONMAAK

Dit jaar is er geen dorpsschoonmaak vanuit het
dorp georganiseerd. Beide scholen gaan hun eigen
gebied schoonmaken. Dit is het gebied wat door de
scholen nu ook al schoongemaakt wordt. De
onderbouwgroepen gaan in de schoolomgeving
deze dag het zwerfafval opruimen.
STAGE

WINTERMAALTIJD

Het blijft een prachtige traditie, met alle kinderen
stamppot eten op school en dan nog wel gemaakt
door de kinderen van groep 8. Alle ouders bedankt
voor de sponsoring. Dit jaar mochten we gebruik
maken van de keuken van OJS de Zevensprong in
Emmeloord. Daarvoor hartelijk dank!

De komende periode komen een aantal oudleerlingen een dag, en soms twee dagen,
meelopen. De zgn. maatschappelijke stage.
Ontzettend leuk dat oud-leerlingen zo nog een
dagje terug zijn op De Wending!
VASTENACTIE
De vastentijd begint 6 maart en wij doen mee met
de scholenactie van de landelijke Vastenactie! We
komen samen in actie voor kinderen die onze hulp
het hardst nodig hebben.

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat
soberder te leven. We hebben aandacht voor
mensen die het minder hebben dan wijzelf en
proberen hen te helpen. Daarbij besteedt
Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan
projecten rondom water.
Tijdens Vastenactie 2019 zamelen we geld in voor
de campagne ‘Schoon water verandert alles!’ We
ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo,
Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij
afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en
opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel
meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven
geen water meer te halen en kunnen gewoon naar
school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid
verbetert en er is meer tijd voor school en werk.
Schoon water verandert alles!
Wij maken tijdens de vastentijd ook gebruik van het
lesmateriaal van de Vastenactie. In het
lesmateriaal gaan de kinderen aan de slag met het
campagnethema en staan ze stil bij de rol die
schoon water speelt in hun eigen leven.
Op school maken de kinderen een spaarpotje om
het geld dat ze tijdens de vastenactie sparen in te
bewaren. Graag willen we de spaarpotjes op 15
april terug krijgen. De kinderen kunnen hem bij hun
eigen juf inleveren.

Van groep 1 en 2
CARNAVAL
We beginnen de maand met een fantastisch leuk
feest: Carnaval! Met allemaal leuke optredens en
het bezoek van de Biersmurfers maken we er een
leuk feestje van.
THEMA ZIEK ZIJN
Wij beginnen begin maart met het thema: ‘Ziek
zijn’. In de klas gaan we o.a. de volgende
onderwerpen bespreken / behandelen:
EHBO, hierbij bespreken we de EHBO
doos en de verschillende verbandjes en
pleisters
Leren we een liedje over ziek zijn
Leren we de letter A
Gaan we ‘medicijnen’ kopen in de
apotheek

Bespreken we gezond en ongezond eten
En nog veel meer leuke dingen
Het boek wat tijdens dit thema centraal staat is: AU!

OPENDAG
20 maart is er weer Open Dag van alle Aves
scholen. Jullie zijn van harte welkom om in de klas
te komen kijken.
UITJE
In maart zal er een Parro berichtje uitgaan met de
vraag wie er zou willen rijden op dinsdag 2 april
naar een voorstelling in het Cultuur Bedrijf in
Emmeloord. Tegen die tijd meer informatie.

Van groep 3 en 4
En dan is het alweer maart. Net kunnen genieten
van de voorjaarsvakantie en nu weer lekker aan
het werk. Tijd om hard aan het oefenen te gaan
voor ons groepsoptreden, welke we op 13 maart
hebben.
GROEP 3
Groep 3 aan het werk met blok 4. Hier gaan we
verder met het rekenen met het rekenrek. Ook
hebben we de start gemaakt met het rekenen met
klokken. De kinderen bedenken onder andere hoe
laat het over een uur of half uur is. Daarnaast zijn
we druk bezig met het oefenen van de
redactiesommen. Dit zijn sommen in verhaalvorm.
Groep 4 is met blok 4 begonnen. Vooral aan het
rijgend rekenen op de getallenlijn zal veel aandacht
besteed worden. We gaan daarbij het tiental
overschrijden. De verliefde harten sommen waar in
groep 3 veel aandacht aan besteed is, komt nu
terug in de vorm van het aanvullen tot het tiental en
dan de rest er nog bij tellen. Daarnaast zijn de
kinderen druk bezig met het oefenen van de tafels.
Ze mogen het toetsje maken als ze hieraan toe zijn.

Kinderen die al verder willen, mogen dus ook al
een hogere tafel maken.
Groep 3 is de week voor de vakantie begonnen met
blok 7 van veilig leren lezen. We hebben alle letters
gehad en zijn begonnen met de sch en de -ng
klank. Het begrijpend lezen gaat ook meer plaats
innemen. Zo leren ze in deze kern korte teksten
met verwijswoorden lezen en begrijpen. Het is
daarom ook tijd voor het letterfeest. Deze is
gepland op maandag 4 maart. De uitnodiging gaan
de kinderen nog voor jullie maken.

de kleding af te stemmen op het weer. Wie zou er
kunnen rijden en een groepje willen begeleiden?

REKENEN

GROEP 4

Groep 4 heeft alle categorieën voor dit schooljaar
gehad. We gaan we nu verder inoefenen en een
aantal worden nog uitgebreid. In blok 6 gaan we
één woord met twee categorieën schrijven, één
woord met klankgroep en andere categorie,
klankgroepenwoord met lange klank aan het eind
en er komen nieuwe woorden op de au-plaat bij.
Ook komen er nieuwe woordsoorten bij. Het
lidwoord en het zelfstandig naamwoord gaat
aangeboden worden.
DA VINCI

Met Da Vinci zijn we bezig met het thema ‘de
wereld in de toekomst’. Binnen dit thema hebben
we het onder andere over de treinen van vroeger
en nu. Ook denken we na over hoe de treinen in de
toekomst zullen rijden. De methode heeft ook een
pagina op hun website voor ouders. Hier staan
onder andere leuke ideeën voor boeken of uitjes.

http://www.davincivoorthuis.nl/

Van groep 5 en 6
PADDENTREK

Yes! Wij zijn weer uitgenodigd voor de paddentrek.
Hierbij helpen we met de hele klas kikkers, padden
en salamanders veilig oversteken. Dit is op 12
maart. Het is handig om laarzen aan te trekken en

Na aanleiding van de citotoetsen hebben de
kinderen doelen in hun werkpakket gekregen. Zo
kunnen ze de leerdoelen waar ze in de toets op
uitvielen extra oefenen. Ook kunnen de kinderen
zelf doelen kiezen die ze moeilijk vinden.
Daarnaast kunnen ze vanuit hun rapport binnen
snappet doelen halen en hieraan werken. Het is
een fijne manier van werken, omdat de kinderen
zelf goed overzicht hebben in hun doelen en zelf
mogen kiezen waar ze aan werken.
TAAL

Met taal zijn we gestart aan twee nieuwe thema’s.
Voor groep 5 is dat het thema geheimen en voor
groep 6 het thema zeebenen.
Groep 5 gaat leren hoe ze een geheimschrift
kunnen schrijven en ontcijferen. Ook leren ze hoe
ze een goede reactie schrijven en een beschrijving
maken.
Groep 6 gaat werken met verschillende
rijmschema’s en probeert hier een lied mee te
schrijven. Daarnaast leren de kinderen hoe ze een
persoonlijk verslag schrijven van een gebeurtenis.
SPELLING

Met spelling starten we met een nieuw blok. In dit
blok leert groep 6 drie categorieën. Het
verkleinwoord en klankgroepen woord zijn niet
nieuw, deze gaan we uitbreiden. Het cadeauwoord
is wel een nieuwe categorie die de leerlingen leren.
Daarnaast leert groep 6 wat een stoffelijk bijvoeglijk
naamwoord is en gaan we verder met het ontleden
van zinnen. De nadruk ligt dit blok op de
persoonsvorm.
Groep 5 leert het centwoord en het kommas-smeervoud. Deze categorieën zullen voor veel
kinderen bekend zijn. Daarnaast leren de kinderen

de
verleden
tijd
van klankveranderende
werkwoorden op de juiste manier schrijven. En we
gaan verder met het ontleden van zinnen. De
nadruk ligt in dit blok op het onderwerp.

Groep 8
Komende periode staat vooral in het teken van
herhalen
van
de
aangeleerde
spellingscategorieën.

TOPOGRAFIE

SNAPPET REKENEN
Groep 7
Optellen en aftrekken met kommagetallen
Breuk omzetten naar percentage
Kommagetal plaatsen op getallenlijn
Verhoudingen
Delen met rest

Voor de vakantie hebben we in de groep topografie
weer opgestart. Iedere week bereiden een aantal
kinderen een “pitch” voor. Dat betekent dat ze kort
iets vertellen over de provincie of plaats die ze
hebben uitgewerkt in (deze keer) een muurkrant.
Daarna zal er een toets volgen. De komende tijd
gaan we aan de slag met de 12 provincies,
hoofdsteden en wateren van Nederland.

Van groep 7 en 8
VAKANTIE
Na een heerlijke vakantie met veel zonnige dagen
zijn we dinsdag weer goed gestart met alle
kinderen. De kinderen zijn gezellig een dagje
weggeweest, gelogeerd, naar Mexico, naar Gran
Canaria, wintersport of heerlijk thuis en geen
wekker hoeven te zetten.
VOORTGEZET ONDERWIJS
De aanmeldformulieren Voortgezet Onderwijs zijn
de deur uit voor groep 8. Laatste half jaartje groep
8 en dan en nieuwe stap.
MUSICAL
De komende periode gaan we op zoek naar een
mooie, goede en leuke eindmusical zodat we na de
meivakantie kunnen gaan beginnen oefenen. Voor
de meivakantie gaan we samen met de kinderen
kijken wat een goede rolverdeling is.
WATERLES
Op 28 maart krijgen wij op school een waterles van
het Waterschap. Jammer genoeg kunnen wij niet
de zuivering in Tollebeek bezoeken dit omdat de
installatie nog niet helemaal klaar is. Maar super
leuk dat wij wat meer gaan leren over het “water” in
de polder.
SPELLING
Groep 7
Trottoirwoord
Tussen –e
Persoonlijk voornaamwoord
Voltooide tijd

Groep 8
Rekenen met kommagetallen (x, : )
Rekenen met tijd (tijdsverschil)
Oppervlakte berekenen (rekenen met schaal)

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

