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Sinterklaasviering in de groepen. Ouders zijn om 8.30 uur van harte welkom op het plein!

Koffie uurtje voor ouders, van 8.30 tot 9.30 uur koffie in de personeelskamer
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Kinderen ’s middags vrij, om 17.00 Kerstdiner, ouders vanaf 17.50 welkom voor de Kerstmarkt

V
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Start Kerstvakantie om 12.00 uur voor alle kinderen!

Wist u dat...
- U deze maand 3 x een Wendingweetjes ontvangt?
- We u weer informeren middels de zgn. Sint- en Kerstweetjes over alle activiteiten rondom de Sint- en Kerstviering.
- We u en andere belangstellenden, graag ontmoeten tijdens onze Kerstmarkt?
- We 2 prachtige nieuwe voetbaldoelen hebben gekregen voor op het grasveld?
- We een hele grote ‘dank-je-wel’ geven aan Nick, kennis van Nina uit groep 8, omdat hij de doelen gemaakt heeft?
- De doelen voor het grootste deel bekostigd zijn uit de opbrengst van de Jantje Beton actie van vorig jaar?
- We bij ons bestuur een aanvraag hebben ingediend voor interactieve speeltoestellen op het plein?
- Het afwachten is of dit innovatieve plan goedgekeurd wordt?
- Het CvB van onze stichting jaarlijks een aantal innovatieve ideeën ondersteund middels een geld bedrag?
- We u natuurlijk op de hoogte houden van de uitslag?
- Als het plan goedgekeurd wordt we samen met de kinderen een keuze gaan maken uit de mogelijkheden?
- De datum van het schoolkamp van groep 7-8 verschoven wordt van 6, 7 en 8 juni naar 4, 5 en 6 juni 2018?
- Dit te maken heeft met beschikbaarheid van de locatie?
- De kinderen van groep 7-8 over dit kamp t.z.t. meer informatie over krijgen?
-We op 8 januari het nieuwe jaar starten met de zgn. Nieuwjaarsproost!

Fijne vakantie en tot 8 januari!

2017

Vanuit de directie

Van groep 1 en 2

SINTERKLAAS

DECEMBER

Op dinsdag 5 december vieren we het feest in de
groepen. U bent van harte welkom bij de opening
van het feest op het plein om 8.30 uur. De
peuterspeelzaal viert deze dag gezellig met ons
mee! De kinderen van groep 1 en 2 gaan deze
ochtend niet naar de gymzaal maar gymmen ’s
middags gezellig met groep 3 en 4 mee.
KERSTVIERING

Wat is het toch gezellig om te werken en te praten
over Sinterklaas. Het brengt ook de nodige
spanning met zich mee maar ook een hoop
gezelligheid. Vooral het Sinterklaasjournaal met
zijn allen kijken is toch elke dag weer een feest.
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas op school
en de kinderen mogen dan verkleed als Piet naar
school komen.

We vragen u voor de Kerstmaaltijd allemaal weer
een gerecht uit te kiezen om te maken. Kiest u er 1
van de boom op de klapdeuren? Op donderdag 21
december gaan we met alle kinderen genieten van
het kerstbuffet. Om 17.50 uur bent u samen met
andere belangstellenden welkom op de kerstmarkt.
Zie voor informatie de kerstweetjes.
STAKING

U bent via een brief van ons bestuur geïnformeerd
over de mogelijke staking van 12 december a.s.
zoals het nu lijkt informeren wij u 6 december
definitief maar houden we er zeer zeker rekening
mee dat De Wending op 12 december gesloten is.

Als we op dinsdag 5 december Sinterklaas hebben
uitgezwaaid gaan we ons opmaken voor de Kerst.
We krijgen weer een mooie kerstboom in de klas
en we gaan ons voorbereiden op de kerstmarkt. De
kinderen gaan hier allemaal mooie dingen voor
maken in de klas en hopen die tijdens de
kerstmarkt te verkopen voor o.a. het goede doel.

NIEUWJAARSPROOST

Maandag 8 januari starten we 2018 met z’n allen.
We doen dit weer met de traditionele
Nieuwjaarsproost. U bent om 8.30 uur van harte
welkom om met ons mee te proosten!
Bedankt voor de fijne samenwerking in 2017
en voor 2018

wensen wij jullie
iets goeds, iets

LEKKERS

iets gek, iets
GEKKERS
iets aardigs, iets liefs,
maar hoe dan ook iets

POSITIEF.

Wat gaan de kinderen van groep 1 en 2 o.a. leren
tijdens het thema kerst:
Kopen en betalen van kerstspullen
Met zijn allen een kerstslinger maken
Een tableau vivant maken
Praten over verschillende feesten zoals
Chanoekia, Divali, Kerstfeest
Het maken van een flipboekje
De letter die centraal staat is de k van Kerst. Met
deze letter gaan we leuke activiteiten doen en
natuurlijk kunt u hier thuis ook aandacht aan
besteden. Door bijvoorbeeld woorden te zoeken
die met de K beginnen of op zoek te gaan naar de
letter K in verschillende boekjes.
Op naar een gezellig Kerstfeest!

Van groep 3 en 4

Van groep 5 en 6

GEZELLIGE TIJD

SINTERKLAAS

Wat een gezellige tijd is dit toch. Nog een paar dagen
en dan komt Sinterklaas op school. Er staat een
heuse stoomboot in de klas en de kast is mooi
versierd met Sinterklaasspullen. En na Sinterklaas
gaan we verder met de kerst. Donkere dagen met
lichtjes.

Het is al bijna 5 december. De dag dat groep 5 voor
het eerst zijn of haar surprise kan laten zien aan de
klas en er zelf ook eentje mee naar huis mag
nemen. Het is in de klas nog een groot geheim wie
wie heeft. Gelukkig worden er ook geen moeilijke
vragen aan elkaar gesteld. Wat wel duidelijk is, is
dat iedereen al druk bezig is met het kopen van het
cadeautje en het maken van de surprise. Mochten
er problemen of vragen zijn, geeft u dit dan
alstublieft aan. Dan kunnen we op school zoeken
naar een oplossing.

WAT LEREN WE DE KOMENDE TIJD?

Tussen al die gezelligheid door zijn we ook nog
gewoon hard aan het werk.
GROEP 3

Groep 3 schiet alweer hard op met het derde blok van
rekenen en start het nieuwe schooljaar met blok 4. De
wintertijd is ingegaan, maar sommige kinderen van
groep 3 vinden het nog wel lastig om de wijzers van
de klok te teken als de klok 1 of 2 uur vroeger of later
wordt gezet.
Met lezen is groep 3 net met kern 4 begonnen.
Hieronder staat wat ze gaan leren in kern 4.

GROEP 4

Groep 4 schiet al heel erg op met blok 2 van rekenen.
Daar gaan we binnenkort de methodetoets van
maken. Groep 4 start nog wel voor de vakantie met
blok 3. In dit blok leren ze o.a. optellen en aftrekken
onder de 100 zonder het tiental te overschrijven, gaan
optellen en aftrekken in contexten van tijd en geld, we
gaan herhaald optellen verkorten als voorbereiding op
het vermenigvuldigen verder gaan we verder met het
springen op de getallenlijn en met klokkijken:
kwartieren. Bij taal en spelling sluiten we de blokken
ook af en starten we nog met nieuwe blokken. Met
taal wordt het volgende onderwerp Onderweg en zijn
de nieuwe woorden: de behoefte, broodnodig, het
hulpmiddel, het medicijn, missen, noodzakelijk, nuttig,
onmisbaar, onnodig, verzorgen, dierbaar, het
gevonden
voorwerp,
kostbaar,
ontroostbaar,
onvindbaar, peperduur, spoorloos, verdwenen,
verloren en waardeloos.
Tijdens spelling wordt het klankgroepenwoord, het
verkleinwoord, woorden van het uw-rijtje en
luchtwoorden van het versje aangeboden. Van de
woordsoorten wordt het werkwoord aangeboden.
Kortom er valt weer een heleboel te leren!

WAT GAAN WE LEREN?
REKENEN

Met rekenen zijn we nog steeds goed bezig met de
tablets. De kinderen ontdekken steeds meer. We
kunnen de tablets nu ook inzetten voor andere
vakken zoals spelling en nieuwsbegrip. Op dit
moment werkt groep 6 aan grote minsommen die
ze onder elkaar zetten en dan uitrekenen. Dit is
soms best lastig. Ook zijn we nog steeds bezig met
de breuken. Hier gaan we het volgende hoofdstuk
mee verder. Groep 5 gaat het volgende hoofdstuk
starten met grote sommen optellen door ze onder
elkaar te zetten. Dit kan groep 5 en groep 6 dan
samen oefenen.
Zowel groep 5 als groep 6 heeft de tafels tot 10 erg
veel nodig. Wilt u dit thuis ook met uw kind gaan
oefenen? Er zijn ontzettend veel leuke sites te
vinden waarop dit mogelijk is. Als u bij Google
tafels oefenen intypt vindt u ze vanzelf.
TAAL

Het thema “noodweer” en “zeebenen” zijn we aan
het afronden. Groep 6 heeft in duo’s een prachtig
couplet geschreven op de melodie van de
Zuiderzeeballade en groep 5 kan bijna solliciteren
als weerman of –vrouw, want zij hebben een
prachtig weerbericht geschreven.
In december starten we met twee nieuwe thema’s.
Dat is voor groep 5: “Dierentuin” en voor groep 6:
“Plankenkoorts.” Beide groepen gaan aan de slag
met het geven van hun mening. Dit hebben ze in
de voorgaande lessen al veel geoefend in
gesprekken, maar nu mogen ze dat op papier laten
zien!

SPELLING

GROEP 8

De toets van blok 3 is gemaakt, dus starten we met
blok 4. In blok 4 komen er weer een aantal nieuwe
categorieën aan bod. Zo leren de kinderen het
“theewoord”, “caféwoord”, “komma-s-woord” en
het “verkleinwoord met –etje”.

Woord met onbeklemtoond meervoud (monniken,
dreumesen).
Zinsdelen. Bepaling van tijd. Wanneer + gezegde
+ onderwerp (+ lijdend voorwerp)?
TAAL

Veel kinderen vinden het lastig om de woorden
allemaal goed te schrijven. Ieder kind heeft een
kaartje meegekregen waar inloggegevens voor
Bloon op staat. Op deze website staan woordlijsten
die de kinderen thuis kunnen gaan oefenen.

Van groep 7 en 8
SINTERKLAAS

5 December gaan wij met de kinderen het
Sinterklaasfeest vieren. Voor schooltijd brengen de
kinderen de surprises naar de klas. Juf staat dan
bij de deur. De ochtend gaan wij met elkaar het
Sinterklaasfeest in de klas vieren. ’s Middags
mogen de kinderen een spel van thuis meenemen.
Het laatste uur van de middag gaan wij gymmen
zoals elke dinsdag.
GASTLES

Donderdagochtend 7 december komt er een
mevrouw van Tactus voorlichting geven over
beeldschermgebruik.
De
kinderen
krijgen
informatie over gamegebruik, beeldschermgebruik
en social media a.d.h.v. filmpjes, powerpoint,
leergesprekken, opdrachten.
KERSTMARKT

Vervolgens gaan we ons voorbereiden op een
sfeervolle kerstmarkt. Meer informatie hierover
ontvangen jullie via de kerstweetjes.

SPELLING
GROEP 7

Tremawoord: woorden die eindigen op –iële, zoals
officiële.
Getallen, zoals drieëndertig.
Woorden met voorvoegsel, zoals beëindigen.
Werkwoordspelling: verleden tijd klankvast
werkwoord. Ik brand – ik brandde – wij brandden.
Lijdend
voorwerp:
wie
of
wat
+
persoonsvorm+onderwerp?
Woordsoorten: voegwoord.

Groep 7 werkt nog over het thema Licht. (Mondt
uit in een muurkrant of informatief artikel).
Groep 8 werkt over Ruimte. (Mondt uit in een
gebruiksaanwijzing schrijven of verslag schrijven).
REKENEN
GROEP 7

Inhoud en volume ( inhoud uitrekenen = lxbxh).
Rekenen op een rekenmachine.
X sommen onder elkaar op de korte manier.
Omzetten procenten in breuken.
Structuur van kommagetallen.
GROEP 8

Hoofdrekenen.
Cijferend vermenigvuldigen, optellen en aftrekken.
Verhoudingen en geldbreuken, kommagetallen,
procenten.

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

