Belangrijke datums oktober

2017

Dinsdag

4 oktober

Dierendag: Beestenbende op het plein!

Woensdag

5 oktober

Opening Kinderboekenweek ‘GI-GA-GROEN

Vrijdag

7 oktober

Schoonmaakochtend groep 1-2 11:00 – 12:00 uur

Zondag

2 oktober

10:00 – 11:00 uur uurtje feest in de Bantseliek

Ma t/m Vrij

10 t/m 13 okt

Inloopweek: elke dag zijn ouders welkom in de groepen tussen 8:30 en 8:45 uur

Woensdag

12 oktober

Speelgoeddag groep 1&2

Donderdag

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

Donderdag

13 oktober

Huishoudelijke Ouderavond 19:30 uur, alle ouders welkom!

Vrijdag

14 oktober

Studiedag, kinderen VRIJ

Ma t/m Vrij

17 t/m 21 okt

Herfstvakantie

Woensdag

26 oktober

Luizencontrole

Vanuit de directie
AFSLUITING GOUDEN WEKEN

Alle groepen hebben een goede start gemaakt dit
schooljaar!
Ze
hebben
groepsvormende
activiteiten gedaan, zowel in de klas als op het
schoolplein. Dat heeft in alle groepen een fijne
sfeer opgeleverd. Ook de schoolreisjes waren zeer
geslaagd.
Afgelopen woensdag hebben we de Gouden
Weken afgesloten. De kinderen uit de bovenbouw
vormden een tweetal met een leerling uit de
onderbouw. Met een schepje en een bloembol in
de hand liepen we in een lange rij richting de heg
voor de school. Daar zijn heel veel tulpenbollen
geplant. Dat vond iedereen erg leuk! In het
voorjaar hopen we natuurlijk dat de bollen
gegroeid zijn en mooi in bloei staan!

UURTJE FEEST IN DE BANTSELIEK

Op zondag 2 oktober vieren we Uurtje feest in de
Bantseliek. Alle kinderen met hun ouders zijn
daarbij welkom. Ook de leerkrachten zullen
aanwezig zijn. Samen gaan we genieten van de
optredens van de kinderen rondom het thema
‘Groeien & bloeien’.
OUDERAVOND 13 OKTOBER

Op donderdag 13 oktober nodigen we alle ouders
om 19:30 uur uit voor de ‘huishoudelijke
ouderavond’. Op deze avond geven de AV en MR
uitleg over hun jaarverslag van vorig schooljaar en
presenteren hun plannen voor dit schooljaar. Het
team zal ook vertellen wat de speerpunten voor
het schooljaar 22-23 zijn. Dat doen ze in de vorm
van een informatiemarkt. Thema’s zijn o.a.:
- Hoe leert mijn kind rekenen op school?
- Welke invloed heeft mindset op het
leerproces?
- Leesplezier; van groep 1 t/m 8!
We sluiten de avond af met een hapje en een
drankje. Tot dan!

VAKDOCENT GYMNASTIEK

KINDERBOEKENWEEK: AANDACHT VOOR LEZEN

De leerkrachten geven nu tijdelijk zelf de
gymlessen. Achter de schermen zijn we nog
steeds op zoek naar een vakdocent gymnastiek.
Bij Aves zijn meerdere scholen op zoek. Er gaat
op dit moment een vacature rond waarin de uren
van de verschillende scholen gecombineerd
worden. Zo is de vacature aantrekkelijker en de
kans dat we een goede gymmeester of juf vinden
groter!

Wisten jullie dat lezen en voorlezen hartstikke
gezond is? Op de eerste plaats werkt (voor)lezen
vooral erg ontspannen. Het geeft je kind een
kijkje in een compleet andere wereld vol fantasie.
Tijdens het (voor)lezen werkt je kind aan het
uitbreiden van de woordenschat en aan de
taalontwikkeling. De Kinderboekenweek is een
moment om daar even extra van te genieten. Op
school vieren we de Kinderboekenweek met het
thema ‘GI-GA-GROEN’. De bibliotheek
organiseert ook activiteiten.

LAND VAN VERWONDERING GROEP 4 T/M 8

Dinsdag 4 oktober om 14:45 uur begint Land van
Verwondering in de Bantseliek. Liesbeth Winters
zal dan in vier bijeenkomsten de verhalen van
Noach en de blinde man vertellen en de kinderen
gaan daarmee spelenderwijs aan de slag. Zo leren
ze dat een Bijbelverhaal voor iedereen een
andere betekenis kan hebben. Lijkt het jouw kind
leuk om naar het Land van Verwondering te gaan,
dan kun je uiterlijk opgeven op 1 oktober via
liesbeth@pastorliesbethjonas.nl . Deelname is
gratis
ZELFTESTEN WEER BESCHIKBAAR
ALLERZIELEN

Voor de kinderen van groep 5/6 en 7/8 liggen er
zelftesten in het lokaal. Kinderen kunnen deze
weer meenemen naar huis als daar behoefte aan
is.

Vriendelijke groet
mede namens het team,
Lieneke Schuurs

Vanuit groep 1&2

OPTREDEN
Wauw wat hebben de kinderen een mooi
optreden gegeven voor alle kinderen en daarna
zelfs nog een keer voor alle papa’s, mama’s, opa’s
en oma’s. Wat waren ze trots en wat is het goed
gegaan.
Nu gaan we verder met de liedjes oefenen voor
Uurtje feest. Deze liedjes zijn aangeboden door
juf Lise tijdens de muzieklessen en deze gaan we
dan verder oefenen in de eigen klas.

BEZOEK BIBLIOTHEEK
Op woensdag 26 oktober gaan we met groep 1 en
2 een bezoek brengen aan de bibliotheek in
Emmeloord. Dit is een introductie die
georganiseerd wordt vanuit de bibliotheek om de
kinderen enthousiast te maken boeken te komen
lenen in de bibliotheek. Voor dit uitje zullen we
ouders nodig hebben die willen rijden. De
klassenouder zal het regelen van het vervoer op
zich nemen.
NIEUWE LEERLINGEN
In oktober mogen we twee nieuwe leerlingen
verwelkomen: Annyka en Elyssa Bijvoet. Eerst
komen ze een aantal keren wennen voordat ze in
november 4 jaar worden. Welkom Annyka en
Elyssa! We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons
op de Wending krijgen.
SPEELGOEDDAG
Op donderdag 13 oktober is het speelgoeddag.
Dit houdt in dat de kinderen speelgoed mee naar
school mogen nemen waar iedereen mee mag
spelen. Zou je samen met je kind willen kijken
wat geschikt speelgoed is om mee te geven? Het
liefst met zo min mogelijk kleine onderdelen en
speelgoed wat niet snel kapot kan gaan.

THEMA GROEIEN EN BLOEIEN
Het thema krijgt nog een vervolg in de maand
oktober. We zijn nog lang niet uitgeleerd over het
groeien en bloeien van de bloemen en planten. In
de klas groeien de plantjes ook nog even door en
het blijft nog even spannend wat er in de
zandtafel allemaal boven gaat komen. Elke dag
kijken we even met elkaar en mogen de kinderen
om de beurt water geven. Het thema van de
Kinderboekenweek
sluit mooi aan bij ons thema: Gi-Ga-Groen.
Na de herfstvakantie gaan we werken over de
herfst.

Vriendelijke groet ,
Susan

Vanuit groep 3
De eerste maand school zit er alweer op. Wat is er
afgelopen weken hard gewerkt. Naast het harde
werken stonden er ook hele leuke dingen op het
programma, zoals het schoolreisje naar De Drentse
Koe. Wat hebben de kinderen het leuk gehad deze dag.
REKENEN

In oktober sluiten wij blok 1 af en starten met blok 2
van de rekenmethode. In blok 2 oefenen wij het
volgende:
• De splitsingen van 4, 5 en 6. Bijvoorbeeld: 4
kan je splitsen in 1&3, 2&2, 3&1 en 4&0
• Een verhaal bedenken bij de splitsing van 6 en
7
• Blokken in een blokkenbouwsel tellen
VEILIG LEREN LEZEN

In kern 2 leren de kinderen:

SCHRIJVEN

De letters die aangeboden worden bij Veilig leren lezen
worden ook aangeboden met het schrijven. Tijdens
deze lessen zijn we vooral druk met het hebben van een
goede schrijfhouding en een goede potloodgreep.

DA VINCI

Da Vinci is onze methode van wereldoriëntatie. Wij zijn
gestart met het thema ‘Wie ben ik?’ Dit eerste thema
begint bij het begin: hoe is alles ontstaan? Ook wordt
het gekeken naar ons lijf. Alle zintuigen komen aan bod:
horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Ook gaan we
het hebben over ziek en gezond zijn. Voedsel speelt
hierin een belangrijke rol, we hebben het over gezond
eten en de spijsvertering. Op welke manier zorgen jullie
goed voor je lijf? Wat eten en drinken jullie graag? Hoe
zorg je voor een goede weerstand en hoe blijf je fit?
Wat is jullie favoriete zintuig en waarom? Wat zijn jullie
eigen aardigheden? Wat kun je heel goed? Wat zijn
jullie typische goede eigenschappen en talenten? Wat
zijn mooie verhalen uit jullie familie? Welke vragen zou
je goed kunnen stellen aan opa of oma?
Da Vinci heeft ook een website voor ouders waar leuke
spelletjes, boeken en uitjes gekoppeld aan dit thema te
vinden zijn.

Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het
lezen van:
• eenvoudige samengestelde woorden, zoals
zakdoek;
• woorden van één lettergreep die beginnen met
twee medeklinkers, zoals kroon;
• woorden van één lettergreep die eindigen op
twee medeklinkers, zoals laars;
• eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje,
boompje en tuintje.
Tip: Nog meer samen met uw kind thuis oefenen met
lezen? Kijk dan eens op www.zwijsen.nl/thuisoefenen.
Daar vindt u spelletjes die 100 % aansluiten bij Veilig
leren lezen.

www.davincivoorthuis.nl

Vriendelijke groet ,
Maaike

Vanuit groep 4
OKTOBER GROEP 4
Er is al
weer een
maand
voorbij,
wat gaat
het snel.
De
komende
maand
staan
weer een
aantal
leuke
dingen op
de
planning,
zoals de
Kinderboekenweek, dierendag, studiedag voor
alle groepen, uurtje feest en natuurlijk een
welverdiende herfstvakantie.
TAAL
We hebben
het thema
start
afgesloten
met hun
eerste toets,
wat ze heel
knap hebben
gedaan. Het
nieuwe thema waar we nu mee bezig gaan heet:
Onderweg. In dit thema komt de betekenis van
woorden die over het thema gaan aan bod. We
ontdekken dat er veel soorten straatnamen zijn.
We leren dat geluiden ons iets vertellen. We
leren hoe je een adres schrijft en dat borden ons
iets vertellen. We voeren een denkgesprek en we
beschrijven een reis, zoals bijvoorbeeld van huis
naar school en bedenken daar geluiden bij die
passen bij deze beschrijving. Uiteindelijk
presenteren we dit aan elkaar.

SPELLING

In blok 2 leren we de volgende nieuwe
categorieën: het plankwoord: daar mag geen g
tussen! Zoals bank, stank, dank.
Het eer-oor-eur-woord: zoals weer, keer, door,
deur, veel.
En de aai-ooi-oei-woorden: ik hoor de j, maar ik
schrijf de i, zoals aai, ooi, oei. Daarnaast worden
de vorige categorieën herhaald en oefenen we
met de ei/ij en au/ou woorden.
REKENEN
IN BLOK 2 GAAN WE VERDER OEFENEN MET HET
VERDER EN TERUGTELLEN T/M 100 MET SPRONGEN
VAN 10 OP DE LEGE GETALLENLIJN. OOK MOETEN ZE
SCHATTEND GETALLEN PLAATSEN EN AFLEZEN OP DE
BIJNA LEGE GETALLENLIJN T/M 100. OOK GAAN WE
VERDER MET AFTREKSOMMEN T/M 20 OP HET
REKENREK, MET DE BASISSTRATEGIE: REKENEN VIA DE
10. IN GROEP 4 IS ER OOK EEN STUKJE MEETKUNDE:
ZE MOETEN EEN VOOR-EN ZIJAANZICHT BIJ EEN
GETEKEND BLOKKENBOUWSEL VINDEN.

ER WORDT DE KOMENDE PERIODE HARD GEWERKT,
MAAR OOK IS ER TIJD VOOR EEN AANTAL LEUKE
ACTIVITEITEN, ZOALS DE KINDERBOEKENWEEK.

.

Vriendelijke groet,
Marcha

Vanuit groep 5/6
AFGELOPEN WEKEN
Wat een leuke weken hebben wij gehad! We zijn goed
gestart en zijn een fijne klas! We hebben gezellige
activiteiten/uitjes vanuit het cultuur bedrijf gehad en
ook ons schoolreisje was echt zeer geslaagd! De
aankomende periode gaan we zo verder.
TAAL
We hebben het thema noodweer afgerond en zullen in
oktober werken aan het thema ‘draaien’. Nee, we
gaan in dit thema niet opnieuw het wiel uitvinden!
Ook worden we niet duizelig van het draaien! Wel
leren we van alles over wat er precies draaien kan.
Molens, windmolens, tandwielen, draaideuren etc.
Het wordt een verdraaid leuk thema waarbij we ook
nog eens van alles gaan leren! Nieuwe woorden die bij
het thema passen uiteraard maar ook verschillende
uitdrukkingen gaan we leren. We zullen uiteindelijk
een gebruiksaanwijzing gaan schrijven.
SPELLING
Met spelling zijn
we gestart met
blok 2. Deels
zullen we hier
nog gaan
herhalen maar
we zullen ook al
zeker wat nieuwe
dingen gaan
leren! We zijn dit
blok gestart met
het kijken naar de
doelen van dit
blok. Wat
moeten we dit blok gaan leren? Wat weten we nu al?
Wat vinden we nog lastig? We hopen zo nog bewuster
te zijn van wat we allemaal gaan leren en waarom we
elke dag doen wat we doen. We zullen dit blok
regelmatig evalueren en reflecteren op de doelen. In
de 4e week van dit blok kan iedereen dan aan de slag
met hetgeen hij/zij zelf nog moeilijk vindt.
We zullen de ei-plaat en de au-plaat gaan herhalen en
ook het gids-rijtje en het uw-rijtje gaan we weer
oefenen. Groep 5 gaat daarnaast aan de slag met
leestekens zoals de vraagteken en groep 6 gaat
werkwoordspelling even goed herhalen. We leren nog
even geen nieuwe categorieën maar zullen de cat. die
we al kennen nog eens goed herhalen. Vooral
categorie 10 krijgt dit blok weer even de aandacht.

REKENEN
In groep 5 zijn we lekker bezig
met Snappet. We gaan steeds
meer sommen maken en dat is
goed om lekker te groeien.
Komende maand gaan we de
tafel van 8 leren (1 t/m 6
moeten ze dus nu echt goed kennen). Ook gaan we
tellen en terugtellen met grote sprongen en grote
sommen met een 0 (80+40) uit leren rekenen. Tot slot
gaan we de gram leren en gaan we maatbekers
aflezen.
Groep 6 heeft afgelopen weken goed kunnen
herhalen. Hier gaan we nu mee verder. We gaan nu
kolomsgewijs rekenen met twee tekorten! Een hele
uitdaging! Ook gaan we verschillende kloktijden bij
elkaar zoeken. Analoog en digitaal is nu helemaal
aangeleerd. Meetkunde komt aankomende ook weer
wat meer aan bod, net als het aflezen van
beelddiagrammen en staafgrafieken. We hopen deze
maand ook alvast met breuken te kunnen beginnen.
We zullen breuken in een cirkel gaan leren en gaan
vergelijken met stroken. We gaan zo heel wat pizza’s
gaan verdelen.
We hebben onze automatiseringstoetsen afgerond en
zullen aankomende maand starten met Bareka
spelletjes op ons eigen niveau. Wat we nog niet
beheersen op het gebied van automatiseren zullen we
dan (zeker 3x in de week) spelenderwijs gaan oefenen.
DAVINCI EN TOPOGRAFIE
We hebben al heel wat
ontdekt over de wereld zoals
hij nu is. We hebben geleerd
dat er ooit helemaal niets was
en ontdekte dat we de
maanden en de kalender van
nu te danken hebben aan de Romeinen. We hebben
geleerd over planeten en hebben onze eigen mobile
gemaakt. We gaan nog dieper in op wat we al hebben
geleerd! We gaan leren wat vulkanen zijn en hoe ze
werken en we zullen naar het eerste leven in het
water kijken. Super interessant allemaal!
TOPOGRAFIE
De afgelopen paar weken hebben de kinderen
geoefend met het maken van een pitch. Na deze
presentaties zullen ze voor het eerst een topografie
toets krijgen: noord Nederland. De kinderen krijgen dit
uiteraard mee naar huis om te oefenen. Daarna zullen
ze gaan starten met de provincies van midden
Nederland. De cyclus van pitch maken, presenteren en
toets maken start dan weer opnieuw.

Vriendelijke groet, Aafke

Vanuit groep 7/8
Na de Gouden Weken en een heel leuk
schoolkamp gaan we nu verder met de
Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-Groen.
Daarnaast hebben we op 11 oktober nog een
uitje naar Batavialand – Van plank tot schip. Via
Parro en de klassenouder gaan we daar vervoer
voor regelen.
En dan nu het gewone schoolwerk waar we ook
hard mee aan het werk gaan.
REKENEN
Groep 7 gaat aan het rekenen met
kommagetallen en grote getallen.

Groep 8 krijgt in dit blok de leenwoorden van
werkwoordspelling: verleden tijd van klankvast
werkwoord, voltooide tijd van klankvast
werkwoord van woordsoorten: persoonlijk
voornaamwoord en bezittelijk voornaamwoord
en tenslotte van zinsdelen: persoonsvorm,
onderwerp, lijdend voorwerp en werkwoordelijk
gezegde.
TAAL
Op 3 oktober sluiten we het thema Nederland af
met een toets. Thuis kan dit geoefend worden
m.b.v. het dobbelspel en de woordkaarten die al
eerder mee naar huis zijn gegeven.
Het nieuwe thema is Helden. In dit thema gaan
we de trappen van vergelijking verkennen en
kenmerken leren van een ode en een beschrijving
maken van een heldhaftig persoon.
DA VINCI
We zijn nog druk bezig met het thema Indianen.
De kinderen maken in tweetallen een werkstuk
over een indianenstam dit vinden ze nog best
lastig.

Voor groep 8 ligt het accent op vermenigvuldigen
waarbij we cijferend gaan vermenigvuldigen en
kommagetallen gaan vermenigvuldigen.

HUISWERK
We zijn van plan om rustig aan te beginnen met
het meegeven van huiswerk. Het doel daarvan is
tweeledig. Aan de ene kant kunnen de kinderen
oefenen met leerstof die ze nog wat lastiger
vinden of waarmee ze uitgedaagd kunnen
worden en aan de andere kant is het een
mogelijkheid om te oefenen met plannen.
Wanneer ga ik het huiswerk maken, zodat het op
tijd klaar is om het weer mee te nemen naar
school. Ons streven is om het huiswerk op
dinsdag aan de kinderen mee te geven en dat het
op maandag weer mee teruggenomen wordt
naar school.

Vriendelijke groet,
SPELLING
We zijn inmiddels aan blok 2 begonnen. Groep 7
gaat in dit blok aan de slag met het luchtwoord
van het versje, het langermaakwoord,
werkwoordspelling: stam +t, woordsoorten:
persoonsvorm en onderwerp.

Henriëtte & Nathalie

