Datum : 10 december 2019
Belangrijke data:
woensdag 11 december
dinsdag 17 december
woensdag 18 december
donderdag 19 december
vrijdag 20 december
maandag 6 januari
maandag 13 januari

Carrousel
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstviering
Middag vrij; Start Kerstvakantie
Weer naar school
Voorlichting voortgezet onderwijs

Whatshappy
Voor de herfstvakantie hebben we twee lessen besteed aan Whatshappy. De regels die de kinderen
toen hebben opgesteld, hangen in de klas. Regelmatig bespreken we in de klas hoe het gaat. De
kinderen hebben aangegeven dat het nu meestal goed gaat. Wat kleine opmerkingen werden
geplaatst en daar hebben we goed over kunnen praten. We zijn blij te horen dat de kinderen met de
opgestelde regels goed om kunnen gaan. We blijven regelmatig evalueren hoe het gaat.
Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 22 november hadden we de schoolfinale van de voorleeswedstrijd. In de jury zaten juf
Cora en juf Marjan. Na alle prachtig voorgelezen stukken, gingen zij in beraad om er samen uit te
komen wie onze voorleeskampioen zou zijn. De voorleeskampioen van groep 8 is Nova! Binnenkort
horen we meer over wanneer de volgende ronde is.
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Op maandagavond 13 januari is er van 20.00 tot 21.30 uur een voorlichtingsavond over het
voortgezet onderwijs bij ons op school. Namens de scholen van West-Friesland wordt er een
school-onafhankelijke voorlichting gegeven door twee voorlichters van het voortgezet onderwijs. U
bent van harte welkom op deze avond.

Doelen van Rekenen
De doelen waar we in blok 4 aan werken zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cijferend vermenigvuldigen
koppeling tussen breuken en %
vermenigvuldigen met kommagetallen
herleiden van maten
inhoud uitrekenen
toepassingen met verschillende maten
cijferend delen (staartdelingen)
breuken, percentages en verhoudingen
delen met breuken en kommagetallen

Doelen van spelling
De doelen van blok 4 zijn:
●
●
●
●
●

samenstellingen met tussenletter s
Franse leenwoorden
samenstellingen met tussenletters en
Engelse leenwoorden
samenstellingen met een koppelteken

Onderwerpen van taal
De onderwerpen van taal van dit blok zijn:
●
●
●
●
●
●

woordenschat -> vaktaal over het gehoor
accenten
lettergrepen en hoe een woord afgebroken kan worden aan het eind van een regel
spreekwoorden over het gehoor
de betekenis van moeilijke woorden achterhalen
herhalen van hoofdletters en leestekens

IPC
Wat hebben de kinderen hard gewerkt bij deze unit. Er zijn prachtige schilderijen en tekeningen
gemaakt in de stijl van het impressionisme en in de stijl van het kubisme. Daarnaast hebben de
kinderen een prachtige dans gemaakt: Performance art. Deze dans laten ze zien tijdens de
carrousel van woensdag 11 december.
Er is een gastles over kunstgeschiedenis geweest van de moeder van Niek. De kinderen hebben bij
die les een prachtig kunstwerk gemaakt van hun eigen foto.
Kerstmarkt
Op dinsdag 17 en woensdag 18 december bent u van harte welkom op onze gezellige kerstmarkt.
Op dinsdag is de kerstmarkt van 12.00 tot 13.00 uur en op woensdag van 12.15 tot 13.15 uur. In ons
restaurant, verzorgd door de oudervereniging, zijn heerlijke hapjes en drankjes te verkrijgen. Het
goede doel van dit jaar is zorgboerderij Lavie in Spierdijk. Dit is een plek waar kinderen, jongeren
en (jong) volwassenen met een (verstandelijke) beperking of gedragsproblemen allerlei
activiteiten kunnen doen in de dagbesteding. Zij zouden heel graag een rekstok willen bij de
zorgboerderij. De opbrengst van de verkoop van het restaurant gaat naar dit goede doel.
De kinderen van groep 8 helpen bij het verkopen van de op maandag gemaakte appelflappen. Alle
kinderen zijn ingedeeld om 15 minuten bij de verkoop te helpen.
Kerstviering donderdag 19 december
Net als vorig jaar is er in elke klas een buffet. U vindt vanaf dinsdag 10 december, op de deuren
van groep 1 t/m 4 een boom, waar (kerst)ballen in hangen met gerechten erop die de kinderen
graag zouden willen eten met de kerstmaaltijd. Daaruit kunt u een bal kiezen en dit gerecht thuis
maken. Op de bal die eronder hangt schrijft u uw naam, zodat wij kunnen zien wie wat gaat maken
voor de kerstmaaltijd. De groepen 5 t/m 8 zullen een lijst op de deur hangen waar u uw gerecht op
kunt schrijven.
Op donderdag 19 december zijn alle leerlingen ’s middags vrij. Zij worden om 17.00 uur weer
op school verwacht.
Vanaf 19:00 uur kunnen de ouders een glaasje glühwein drinken op het schoolplein. Dit wordt
verzorgd door de oudervereniging. De kinderen kunnen om 19.30 uur weer uit de klas worden
opgehaald.
Zou u uw kind(eren) op woensdag 18 december bestek (vork, mes, lepel) willen meegeven? Graag
voorzien van naam in een plastic tas. Een bord en beker hebben we op school voor alle kinderen.

