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Groen
De kinderen zijn met rekenen alweer begonnen in blok 6. De jongsten leren oa bedragen
samenstellen tot en met 20 euro, ruimtelijke figuren herkennen met boven- en zijaanzicht,
hoeveelheden t/m 30 aangeven en noteren, hele uren op de analoge klok.
De oudsten leren oa bedragen samenstellen t/m 2 euro met munten, bedragen t/m 100 samenstellen en vanaf een gegeven bedrag aanvullen met hele euro’s, klokkijken met hele/halve uren en kwartieren, optellingen en aftrekkingen t/m 100.
De tafels blijven wij oefenen, heel belangrijk ook voor de deelsommen.
De jongsten zijn met Veilig leren lezen in kern 6 begonnen, de letters die zij leren zijn;
g, ui, au, f, ei
Na de cito’s beginnen we met het nieuwe thema Dinosaurus. Kinderen mogen tijdens
dit thema van alles mee nemen wat te maken heeft met het thema.
De kinderen uit Olijfgroen hebben zich verwonderd over de prachtige witte aanzichten van
het rijp op de bomen.

Een hele leuke traktatie kregen de kinderen in Olijfgroen van Milan.

Groep Okergeel (Hilda)
Voor de vakantie hadden wij ons een doel gesteld met betrekking tot de digitale klokken.
Helaas hebben wij ons doel niet gehaald. Dit betekent niet dat wij hier niks meer mee doen.
Wij oefenen vrolijk verder, doen jullie dit thuis ook? Klokkijken is ontzettend belangrijk in de
groepen 5 en 6. Zowel de analoge klok als de digitale klok komen aan bod. We zijn inmiddels
bezig om de tijdsduur te bepalen tussen zowel de analoge en de digitale klok.
Na de kerstvakantie zijn we met een nieuw thema van Natuur en Techniek begonnen. Dit
thema gaat over planten en dieren. We hebben het over de leefwereld van planten en dieren,
het eten en gegeten worden in de dierenwereld en de afhankelijkheid tussen planten en dieren. Maandag 30 januari hebben de kinderen hier een toets over. Zij hebben reeds een samenvatting mee naar huis gekregen.
De oudsten hebben vrijdag 3 februari topotoets Overijssel. Succes!

1

Nieuwsbrief
20 januari
2017

Groep Saffraan
Zoals vermeld in de brief die de kinderen uit groep Saffraan aan het begin van deze week
hebben meegekregen, is de groepsavond van groep Saffraan verplaatst naar vrijdag 10
maart.
Blauwe groepen
In de blauwe groepen is er al een week gewerkt aan het thema ‘gezondheid’. De poppenhoek is omgebouwd tot een ware dokterspraktijk en apotheek. Bedankt voor de vele doosjes, potjes, verbandjes en spuitjes. Er
wordt druk mee gespeeld. We hebben dokters, tandartsen, patiënten en
zusters.
Volgende week gaan we kijken of de oudsten al wat letters herkennen, of
zij al wat cijfers kunnen schrijven en of zij weten welke letter je het eerst
hoort in een woord. Ook gaan we allemaal de letter n leren. Zijn er kinderen met spulletjes thuis waar de n inzit: neem gerust mee voor in de
letterbak!
oproep: Wij willen aan de slag met de rapporten, maar hebben nog niet alles terug gekregen.
Als u thuis nog een rapport heeft liggen, wilt u deze dan weer inleveren bij de desbetreffende
leerkracht?
Ateliers
Vanaf 2 maart starten de ateliers op de donderdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 uur. We
zijn altijd opzoek naar enthousiaste ouders, opa´s, oma´s, etc. die ons willen helpen bij het
atelier. Dus... Heeft u een talent dat wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld; solderen, schrijven,
hout bewerken, yoga, schaken, enz.? Vindt u het leuk om aan een groepje kinderen een atelier te geven, stuur dan een mail naar Hilda of Karine: h.rorije@stichtingschool.nl of
k.bogaarts@stichtingschool.nl
Wij kunnen uw hulp erg goed gebruiken!
Hieronder de data van de verschillende atelierperiodes:
Atelier D: 2, 9, 16 en 23 maart
Atelier E: 13, 20 april, 11 mei en 1 juni
Atelier F: 22, 29 juni en 6, 13 juli
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Januari 2016
Donderdag 26 januari

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 3 februari

Groepsavond Groep Citroengeel
(Romana)

19:00 – 21:00 uur

Vrijdag 10 februari

Groepsavond Groep Okergeel
(Hilda)

19:00 – 21:00 uur
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