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25 november
2016

Blauwe groep (aquablauw)
Afgelopen dinsdag hadden wij in aquablauw (Corina/Jomayra) een bijzonder kringgesprek
over slechthorendheid. Sabah zit bij ons in de klas en is slechthorend. We weten al dat zij
een gehoorapparaat heeft, maar na dit gesprek weten we nog beter hoe het werkt! We
moesten door een microfoon praten, zodat Sabah ons goed kon horen en we mochten ook
zelf even met een koptelefoon luisteren naar wat Sabah hoort als wij door een microfoon
spreken. We hebben nu ook tips gekregen over hoe je met iemand kan praten die slechthorend is (recht aankijken, niet door elkaar praten, niet te snel praten, enz.) We vonden het
super leuk en heel erg leerzaam!

Blauwe groepen
Wij hebben in alle groepen het recept van de Wellespiet gekregen. Super spannend, want nu
wilden wij zelf wel eens gaan proberen of het ons wel ging lukken. En ja hoor! Het is gelukt!
Wij hebben alles heel goed afgewogen en afgemeten. Het recept was precies zoals de Wellespiet het aan ons gegeven heeft.
Het ging bijna even fout, want het recept zegt dat wij het 20 minuten in de oven moesten
houden, maar toen was hij nog helemaal niet klaar!! Gelukkig kwamen wij op het idee om de
taart in de oven te laten zitten en kwam het toch nog goed.
In aquablauw hebben wij er een gezellig theemomentje van gemaakt.  Samen met elkaar
geproefd, gesmikkeld en gedronken.
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Volgende week zijn wij nog steeds aan het werk over thema: Sinterklaas. Zo gaan wij samen
rijmen en Sinterklaasliedjes zingen natuurlijk! De oudsten werken aan het doel ‘kan schrijfpatronen overtrekken en natekenen’ (schrijven met Piet). Ook gaan de oudsten mozaïeken en
een slingerbaard voor Sinterklaas maken. De middelsten en jongsten gaan oefenen met het
tellen t/m 6 en gaan een kralenplank leggen.
De letter die we volgende week gaan aanleren, is de letter p. Dus ook nu weer mogen de
kinderen van thuis spullen meenemen waar de letter p in zit.
De vorm vierkant, de kleur paars en het cijfer 6 staan centraal aankomende week.

Groene groepen
Wij hebben in groen al veel geleerd.
Zo kennen de jongsten al heel veel letters en beginnen we al aardig te lezen. De woordjes
die we in kern 4 leren hebben de kinderen mee gekregen naar huis. Deze kunnen ze thuis
nog extra oefenen.
De oudsten kennen al wat tafels en wij zijn nu bezig met de sommen als
21+ 8=
30+40=
78+20=
Natuurlijk zijn wij ook druk bezig met Sinterklaas.
We hebben al veel geknutseld om de groep gezellig te maken en liedjes gezongen.
Sinterklaas
Volgende week mogen alle kinderen onze schoen zetten. Wilt u maandag 28 november een
schoen meegeven aan uw kind? Wij hopen dat er iets in de schoen zit en dat het geen oefencadeautjes zijn!
Groep Smaragdgroen
Afgelopen week hebben wij Wellespiet geholpen met het bakken van een taart. In plaats van
een brief te schrijven hebben wij een elfje gemaakt.
Recept
ingrediënten afwegen
roeren met garde
juiste tijd in oven
versieren
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Oproep Kerst
Voor het kerstdiner zijn wij op zoek naar schone glazen potjes. Deze mag u inleveren bij
Ellen of Karine. Graag inleveren voor maandag 12 december.
Gele groepen
In groep 6 starten alle kinderen met Topo Nederland. Een vastgesteld aantal weken oefenen
zij aan een provincie die afgesloten wordt met een toets. Het is ons opgevallen dat veel kinderen onvoldoende scoren.
Naast het oefenen op school raden wij u aan om ook samen met uw kind te oefenen. Dit kan
op topomania.net
In de groepen en op de weektaak staat vermeld wanneer er een toets plaatsvindt en van
welke provincie.
Schoolfruit.
Het schoolfruit is een succes. Elke woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen
fruit/groente krijgen op school. Er wordt veel fruit gegeten. We hebben al verschillende soorten gekregen, zoals; appels, peren, ananas, tomaatjes, mandarijnen en mineola’s. Op deze
dagen hoeven de kinderen dus geen eigen eten mee te nemen.
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November/december
2016
Dinsdag 29 november

Schoen zetten

Alle kinderen mogen op deze
dag hun schoen zetten

Vrijdag 2 december

Weekslot Cayennepepers (Albert)

13:15 – 13:45 uur
Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Vrijdag 2 december

Groepsavond groep Saffraan
(Minke/Suzanne)

19:00 – 21:00 uur

Maandag 5 december

Sinterklaasfeest.

Alle kinderen gaan tot 12.00 uur
naar school.

Dinsdag 6 december

School versieren voor Kerst

19.30 – 21.30 uur

Vrijdag 16 december

Weekslot groep Citroengeel (Romana)

13:15 – 13:45 uur
Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Donderdag 22 december

Kerstdiner/Kerstviering

Hier komt nog meer informatie
over.

Vrijdag 23 december

Laatste dag voor de Kerstvakantie Alle kinderen gaan tot 12.00 uur
naar school.
Alle kinderen zijn vrij!

Maandag 26 december Kerstvakantie
t/m 6 januari
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