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Gastles brandweer groep 3 en 4
Voorjaarsvakantie van 26 februari tot en met 2 maart
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Wist u dat...
-

Marle, onze voorleeskampioen op 7 februari in de bibliotheek van Emmeloord mag voorlezen?
We wel drie nieuwe leerlingen in februari op school mogen ontvangen?
Wij de drie meiden in groep 1 en 2 heel veel plezier wensen op De Wending.
Op 7 februari het derde koffieuurtje gehouden wordt.
Wij u van harte uitnodigen om in gesprek te gaan over uw wensen, eventuele dromen en de krachten
m.b.t onze school.

Vanuit de directie

hebben. De kinderen hebben er in ieder geval al
veel zin in! Tot dan!

RAPPORTEN EN GESPREKKEN

THEMA WINTER, CARNAVAL EN DAARNA DE
OLYMPISCHE SPELEN

Alle kinderen krijgen op 16 februari het rapport mee
naar huis, de week daarna volgen de gesprekken.
U ontvangt voorafgaand een briefje waarop u uw
voorkeur voor het gespreksmoment kunt
aangeven.
CARNAVAL

Dit jaar vieren we natuurlijk weer Carnaval.
Iedereen mag weer verkleed op school komen. We
verwachten ook weer een bezoek van de
Biersmurfers. In alle groepen hangt een opgavelijst
voor het feest. Wie wil mag optreden, playbacken.
Teken je zo snel mogelijk in. Ennnnn ook ouders
zijn vanaf kwart voor 11 van harte welkom
maar…..alleen welkom als je ook verkleed bent.
WINTERMAALTIJD

Ook dit jaar gaan we weer genieten van de zgn.
wintermaaltijd. Met de hele school tussen de
middag stamppot eten die met hulp van de
leerlingen van groep 8 is klaargemaakt. We doen
dit op 22 februari a.s. Alle kinderen mogen deze
dag overblijven. Binnenkort hangt ‘de grote pan’
met gerechten weer op de deur in de hal. U kunt
hieruit een product kiezen die u beschikbaar wilt
stellen. Alle kinderen mogen deze dag een bord,
bestek en beker meenemen naar school, graag
voorzien van naam in een plastic tas. Daarnaast
vragen we hulp bij het bereiden van de maaltijd bij
iemand thuis.
SCHOONMAAKAVOND

We willen alle ouders bedanken die ons hebben
geholpen bij de schoonmaak. Een effectieve en
gezellige avond. Bedankt!
OPTREDEN GROEP 1 EN 2

Op 2 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?

Van groep 1 en 2
GROEPSOPTREDEN

We zijn druk aan het oefenen voor het optreden
van groep 1-2. Vrijdag 2 februari is dan de grote
dag! We laten dan aan alle papa’s, mama’s, opa’s
en oma’s zien waar we zo hard voor geoefend

We werken nog even door aan het thema winter.
We leren er nog een nieuwe letter bij en dat is de
V. De V van Veldmuis uit het boek die bij het thema
hoort van Kleuterplein.
Als we het thema winter hebben afgesloten gaan
we even werken over Carnaval en daarna de
Olympische Winterspelen.
Bij het thema de Olympische Winterspelen gaan
we onderzoeken welke sporten er allemaal te
beoefenen zijn, wat kan je winnen als je meedoet,
winnen en verliezen, maken we verschillende
werkjes die te maken hebben met de sporten en
gaan we verschillende soorten kringactiviteiten
doen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
Auditieve oefeningen
Kleurenspel met ringen en voorwerpen
Rijmbal (bal overgooien en rijmwoordjes
bedenken)
Vrijdag 23 februari is er een speelgoedochtend. Dit
houdt in dat de kinderen speelgoed van huis mee
mogen nemen om er die ochtend mee te spelen.
Graag speelgoed mee geven waar iedereen mee
mag spelen en niet met veel kleine onderdelen
i.v.m. kwijtraken.
Het wordt gezellig druk in groep 1 en 2! In de
maand februari mogen we drie nieuwe leerlingen
verwelkomen. Eva Roose, Mayke van Steen en
Grazyna Btaszczyk. Wat fijn dat jullie bij ons in de
klas komen! We hopen dat jullie een leuke tijd
krijgen bij ons in de groep.

Van groep 3 en 4
HARDE WERKERS

Deze harde werkers zijn druk bezig met de cito
toetsen en ondertussen zijn we ook verder gegaan
met rekenen. De komende tijd is groep 3 nog even
druk bezig met blok 4, maar gaan ze ook met blok
5 beginnen. In blok 5 leren zij sommen boven de
10 op te lossen met de herkenning van de sommen
tot 10, splitsen tot 20 waarbij je splits in tientallen
en enen. Groep 4 gaat beginnen met blok 4. In blok
4 komen voor het eerst ook echt de tafels. Een
belangrijk rekenmoment. Het goed kennen van de
tafels maakt rekenen een stuk eenvoudiger. De
kinderen leren de tafels van 2, 5, 10, 4 en 3. Het
kan de kinderen goed helpen als u daar thuis ook
mee oefent. Naast de tafels gaan we verder op de
getallenlijn waarbij we nu het tiental gaan
overschrijden, digitaal klokkijken, wisselgeld
teruggeven, verhouding tussen een plaatje en in
het echt.

GROEP 3

CITOTOETSEN

Groep 3 is met spelling gestart met blok 8 waarin
het zingwoord, het luchtwoord en het
klankgroepenwoord geoefend wordt. Groep 4 is
begonnen
met
blok
5
waarin
het
klankgroepenwoord verder geoefend wordt, het
achtervoegsel,
het
langermaakwoord
met
eindklank b en hoofdletters aanbod komt.
Het is bijna tijd voor een feestje in groep 3. Ze zijn
namelijk begonnen met kern 6 en als die klaar is
hebben de kinderen in principe alle letters geleerd
en sluiten we de klankzuivere periode af. Het
volgende moet nog geleerd worden in kern 6:

De citotoetsen zitten er al bijna op. Als ze allemaal
gemaakt zijn worden ze ingevoerd en zo komen ze
in het rapport terecht. De rapporten worden met de
kinderen besproken. Daarna worden jullie
uitgenodigd om op gesprek te komen. Deze
uitnodiging volgt nog.
TAAL

Met taal werken we nog aan dezelfde thema’s die
eerder genoemd zijn. Groep 6 is nu bezig met het
schrijven van een recensie en merkt dat daar nog
best veel bij komt kijken. Het lijkt gemakkelijk, maar
vind maar eens de juiste woorden om goede
zinnen te schrijven, waar je ook nog eens je
mening in zet.
SPELLING

GROEP 4

Groep 4 is met taal nog druk bezig met het thema
onnodig. Het volgende thema wordt ‘lekker’. De
volgende woorden worden in dit thema geleerd:
Het beslag, bereiden, hartig, knus, prettig, het
recept, de sfeer, het snufje, voorbereiden, de
voorpret, bijzonder, doorzetten, fraai, genieten, het
humeur, de moed precies, de spanning, tevreden.
Dan komen er ook nog leuke dingen aan. Van de
bibliotheek krijgen we een project om toneel te
gaan lezen met beide groepen en de brandweer
komt langs op 22 februari om ons van alles over
brand en brandveiligheid te leren.

Met spelling starten we aan blok 5. Groep 6 leert
hierbij weer een nieuwe categorie. Dat is het
cadeauwoord. Het klankgroepwoord en het
verkleinwoord worden uitgebreid. Groep 6 weet al
erg goed wat een bijvoeglijk naamwoord is. Nu
leren ze ook het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.
Groep 5 leert in blok 5 twee nieuwe categorieën.
Dat zijn het centwoord (waar de letter c als een s
klinkt) en het komma-s-meervoud. Schrijf je nu
ponys of pony’s?
Met werkwoordspelling leren de kinderen de
verleden tijd van klankveranderende werkwoorden.

Van groep 7 en 8
OPENDAGEN

Van groep 5 en 6
VOORSTELLING

Dinsdag 13 februari gaan we met groep 5/6 naar
het cultuurbedrijf in Emmeloord om naar een
voorstelling te kijken. Hiervoor is vervoer nodig. Er
zijn al een aantal ouders die zich hiervoor hebben
opgegeven; fijn! Maar we zijn nog op zoek naar een
aantal rijders. We vertrekken 13:00 en zijn rond
14:30 weer terug op school. Kunt u rijden? Dan
mag u zich opgeven bij Alda van Maanen.
PADDENTREK

In de vorige Wendingweetjes schreven we over de
paddentrek. We gaan dit met groep 5 en 6 doen.
Uiteraard niet in januari maar later in het voorjaar.
U krijgt bericht wanneer we op pad gaan.

Open dagen zijn (bijna) allemaal geweest. Wat
kwamen de kinderen enthousiast terug van de
scholen. Veel gedaan, gezien en ontdekt.
Geweldig om te zien.
SNAPPET REKENEN
Laatste weken met Snappet rekenen bezig
geweest met eigen doelen. Iedereen is veel
gerichter aan het oefenen en leren en kan na de
les heel goed terug vertellen hoe het ging en waar
je de volgende keer verder mee kan gaan. Op weg
naar eigenaarschap
CITO TOETSEN
Cito toetsen zijn zo goed als af. De 10 minuten
gesprekken staan voor de deur. Groep 8 plannen
we 20 minuten in omdat we ook de verwijzing VO

gaan bespreken. Wel zo fijn om dan wat meer tijd
te hebben. De aanmeldformulieren moeten voor
16maart bij het VO aanwezig zijn. Juf Hanneke en
juf Edith vinden het fijn om dit voor de
voorjaarsvakantie klaar te hebben. De kinderen
van groep 7&8 zijn bij de gesprekken aanwezig.
Afgelopen maand zijn de kinderen gestart met het
maken van een werkstuk. En wat ontstaan er al
mooie dingen. Zelf samenvatten lukt al steeds
beter. Informatie zoeken is best lastig. Waar vind je
wat en wat is bruikbaar. Kinderen komen
enthousiast met boeken op school die ze kunnen
gebruiken bij hun werkstuk. Het maken van denk
en onderzoeksvragen. Vrijdag 23 februari leveren
de kinderen hun werkstuk in en krijgen dit na de
vakantie terug.
BELANGRIJKE DATUMS
9 Februari: Carnaval op de Wending. Iedereen
mag verkleed komen. In de klas hangt een lijst
waar je je kan opgeven als je een optreden wilt
doen. Thema is Cowboys en Indianen. We hebben
er weer zin in!!!
Woensdag 7 februari: Marle doet mee met de
voorronde van de Voorleeswedstrijd in de
Bibliotheek in Emmeloord. Jammer genoeg mogen
we haar niet met de hele klas aanmoedigen maar
met 4 klasgenootjes. We gaan in de klas loten wie
er mee mag. De jury kiest 6 deelnemers die door
mogen naar de kwartfinale op 13 maart 2018.
Donderdag 22 februari: Wintermaaltijd. Groep 8
gaat voor alle kinderen een wintermaaltijd koken en
dit eten we tussen de middag gezellig met elkaar
op. Denk aan bestek en bord!’
26 februari t/m 2 maart:
Voorjaarsvakantie.
Genieten van een weekje niks doen, spelen,
luieren, hobbyen, bijtanken, trekker rijden….
DOELEN GROEP 7

Spelling:
 Koppelteken:
klaar-ver,
oudburgemeester, tv-gids.
 Werkwoord spelling: voltooide tijd. Gebruik
maken van ’t x-kofschip.
 Zinsdelen: ww gezegde: bestaat uit
persoonsvorm en alle werkwoorden in de
zin
Rekenen:
 Kommagetallen, breuken, procenten
 Oppervlakte en omtrek
Taal:
 Thema Flits: Eindproduct is het schrijven
van een krantenartikel en publiceren.

DOELEN GROEP 8

Spelling:
 Leenwoorden: de medaille, de camping,
de baby
 Zinsdelen:
meewerkend
voorwerp:
Voor/aan
wie+
ww
gezegde+onderwerp+lijdend voorwerp.
Rekenen:
 Kinderen gaan aan het werk met eigen
doel (schatten, meten, tijd, geld, inhoud,
optellen, aftrekken, rekenen met komma
getallen, kommagetallen, procenten….
Taal


Thema mysteries: Eindproduct is het
schrijven van een spannend verhaal
(af)schrijven en voorlezen/voordragen

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

