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De 4e kleutergroep
Vandaag hebben alle kinderen een enveloppe mee naar huis gekregen.
Hierin hebben wij aangegeven of uw kind naar de 4e groep gaat na de voorjaarsvakantie.
Wij hebben een bewuste keuze gemaakt waarin we rekening hebben gehouden met elk individu. We vertrouwen erop dat ieder zich hierin zal kunnen vinden.
Namens het team,
Marion, Jordi, Annemiek, Karin en Corina

Schoonmaken
In school kan het door zoveel mensen op dezelfde plek soms best vies zijn. Gelukkig waren
de mamma´s van Lars en Max uit de groep van Marion en Jordi vandaag in de blauwe groep
en hebben ze alles prachtig schoongemaakt. In ons achterhoofd houden wij: goed voorbeeld
doet volgen. Bedankt Ilona en Sabrina!
Uit de gele groepen
Vanaf deze week zijn de jongsten (groep 5) weer aan het werken aan het volgende blok rekenen. Doelen die in blok 7 aan bod komen zijn:
Kinderen kunnen…..
- aangeven welk van vier getallen het dichtst ligt bij een gegeven getal tot en met 1000.
- rekenen tussen streepjes bij het optellen en aftrekken tot 1000.
- in verdeelsituaties bepalen hoeveel ieder krijgt en wat de rest is.
- rekenen tussen streepjes bij het optellen en aftrekken tot 1000. (zonder overschrijding bij
het aftrekken.
- met behulp van een kalender een datum bepalen die enige tijd eerder of later ligt dan een
gegeven dag. Ze kennen de volgorde van de maanden.
- mondelinge instructies uitvoeren en geven om blokkenbouwsels te maken.
- een blokkenbouwsel bouwen aan de hand van bepaalde eisen en daarbij de plattegrond
geven met hoogtegetallen.
- rekenen in verhoudingstabellen, in het bijzonder terugrekenen naar 1 en van daaruit verder
vermenigvuldigen.
- interpreteren staafgrafieken en tabellen en tekenen eenvoudige staafgrafieken.
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Februari 2016
Vrijdag 12

Presentaties Atelier

Ouders van de groepen 3 t/m 8 zijn
welkom van 13.15 tot 13.45 uur

Donderdag 18

Rapporten mee

Vrijdag 19

Weekslot Carola

Ouders van deze groep zijn welkom
om te komen kijken van 13.15 tot
13.40 uur

Vrijdag 19

Groepsavond Carola

Van 19.00 uur tot 21.00 uur

Dinsdag 23

Tien-minuten gesprekken

Donderdag 25

Tien-minuten gesprekken

Vrijdag 26

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Maandag 29 feVoorjaarsvakantie
bruari t/m vrijdag 4
maart
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