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AGENDA (ALGEMEEN)
18 maart
23 maart
25 t/m 28 maart
1 april
4 april
7 april

GGD voor groep 7
Grote Rekendag
Paasweekend
Zwerfvuilactie (geen grapje)
MR vergadering (19.30 uur)
Schoolfotograaf
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Hoofdluis
Afgelopen maandag heeft de hoofdluiscommissie weer een controle uitgevoerd. In
groep 3-4 zijn enkele neten gevonden en daarom hebben we voor die groep de groene
tassen weer tevoorschijn getoverd. Uit voorzorg, want volgens de laatste berichten
schijnen die tassen geen meerwaarde te hebben. Wij willen met die tassen aan u laten
zien, dat wij er alles aan doen om verspreiding te voorkomen en rekenen op uw begrip.
Zwerfvuilactie en Koningsspelen
De leerlingen vinden het erg leuk om naast de leeractiviteiten in de klas ook andere
activiteiten met de groep te ondernemen. Het team geniet ook van die speciale
momenten.
We hebben een hele fijne OR die ons assisteert bij het organiseren van extra
activiteiten maar hebben ook geregeld extra ouders nodig.
Zo vragen we uw inzet bij de zwerfvuilactie op 1 april (geen grap). De
officiële opening is om 10.00 uur in het bijzijn van wethouder Mark de
Haan. Daarna gaan de groepen 5/8 van cds De Klister en onze school de
wijken weer in voor een opruimactie.
Wilt een groepje begeleiden? U kunt zich aanmelden bij mij (juf Ineke)
via kompas@westerwijs.nl of even langs lopen op school.
Op vrijdag 22 april doen we mee aan de Koningsspelen; een leuke sportdag met een
koninklijk tintje. Ook de leerlingen van cds De Klister doen mee aan dit evenement.

Voor begeleiding van groepjes of bij een spel zijn
ouders of grootouders nodig, van 8.30-11.45 uur.
Hiervoor aanmelden kan bij juf Vera of meester Hans
Peter h.wieringa@westerwijs.nl of
v.devries@westerwijs.nl of bij de leerkracht van uw
kind.
Het feit is... zonder extra ondersteuning kunnen deze activiteiten niet doorgaan.
Uw inzet wordt werkelijk bijzonder op prijs gesteld !!! Door ons team, maar vooral door
de kinderen.
Rapporten inleveren
Willen de leerlingen hun rapporten, voorzien van handtekening, weer inleveren bij hun
leerkracht?
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Lente en Pasen in groep 2
Dottie de kip heeft het maar druk met het leggen van paaseitjes! Iedere ochtend is het
weer spannend hoeveel eitje ze heeft gelegd. Eerst laten de kinderen met hun vingers
zien, hoeveel eitjes zij denken dat Dottie heeft gelegd. Daarna gaan we tellen en
noteert de klassendienst het aantal in een grafiek en komen de paaseitjes in een pot.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3:
'Het boompje achter het muurtje heeft een takje'. U heeft het vast al gezien, we
oefenen verkleinwoorden. Poeh, we komen soms hele lange woorden tegen, maar gelukkig
oefenen we deze woorden vaak en lukt het ons om de woorden goed en vlot te lezen.

We gaan deze week ook woorden leren lezen en schrijven, die eindigen op een 'd', zoals
in wand, zand en rond. Eigenlijk best raar: je hoort een 't', maar je schrijft een 'd'.
Blijft u thuis ook goed oefenen met lezen? Elke dag 10 minuten lezen doet wonderen.
Voor de leesontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind leeskilometers gaat
maken. Dit betekent lezen, lezen en nog eens lezen.
Met rekenen oefenen we het splitsen van de getallen 11 tot en met 20. We gaan getallen
tot en met 50 van klein naar groot zetten. De telrij tot en met 50 komt deze week ook
aan bod. En... we gaan tellen met sprongen van 5.
In ons schrijfschrift gaan we de schrijfletter 'au' en 'f' . En dit zijn echt hele
moeilijke letters. De letter 'au' moet heel precies geschreven worden, want anders lijkt
deze letter te veel op de letter 'ou'. De letter 'f' is moeilijk met al die bochten. Dus
dat wordt even flink oefenen!
Groep 4:
Bij taal oefenen we nieuwe woorden om onze woordenschat te vergroten. We leren
nieuwe woorden met betrekking tot het thema 'trein' en 'sneeuw'. We leren ook het
verschil tussen een verhaal en een gedicht. Dit is ook heel handig om te gebruiken bij
het begrijpend lezen.
En over begrijpend lezen gesproken... we zijn druk aan het oefenen met het herkennen
van let- op - woorden in een tekst, zoals omdat en als.
Met rekenen oefenen we het klokkijken met minuten. Ook oefenen we met handig
rekenen: 25- 10 = 15, dus 25 - 9= is 1 minder er af, dus mijn antwoord is 16. Nou, als dat
geen handig rekenen is!!!
Verder zijn we druk bezig met het leren van de tafels 1 tot en met 5 en de tafel van
10. Laat thuis maar eens aan je papa en mama horen hoe goed jij de tafels al kent.
Bij spelling oefenen we woordpakket 17: woorden met au/ auw en ou/ ouw. Het is heel
belangrijk dat kinderen de beide letters au en ou duidelijk schrijven, anders kunnen zij(
en ook de juffen) niet goed het onderscheid zien.
U kunt het woordpakket vinden op de website van het Kompas.
Ook voor de kinderen van groep 4 geldt: leeskilometers maken. Een kind dat veel en
goed leest, vergroot zijn woordenschat en dit helpt het kind weer bij het begrijpend
lezen. Dus open dat leuke leesboek en ga aan de slag!
Veel succes met oefenen!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Volgende week gaan de groepen 5 en 6 aan de slag met woordpakket 19.
Groep 5 leert dan meer woorden schrijven met v en z. Woorden zoals bijvoorbeeld de
lijven en de reuzen.
Groep 6 leert meer woorden schrijven waarin je ie hoort, maar i schrijft. Woorden
als de liter en dieet.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
GGD
Op vrijdag 18 maart komt de schoolverpleegkundige op school voor groep 7.
Werkstukken
De leerlingen hebben een werkstuk geschreven over een thema naar eigen keuze. Deze
werkstukken worden nu op inhoud en spelling beoordeeld en terug gegeven om aan te
passen, indien nodig. Daarna krijgen de leerlingen weer enige tijd de kans om
verbeteringen toe te passen. Daarna volgt de definitieve beoordeling.
Vervolgens houden de leerlingen over hun onderwerp een spreekbeurt. De planning
daarvan moet nog opgesteld worden.
BERICHT VAN DE OR / MR
Schoolfotograaf
Op donderdag 7 april komt de schoolfotograaf weer. Van 8.30 - 9.15 uur is er
gelegenheid familieportretten te laten maken met broertjes en/of zusjes die (nog) niet
op school zitten.
De foto's van broers en/of zusjes die wel met elkaar hier op school zitten, worden
onder schooltijd gemaakt.
ALGEMENE BERICHTEN
Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is
veel meer dan sommen maken in je werkboek! Ook dit jaar doen wij weer mee!!
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 23 maart 2016. Het thema van deze 14e
editie is ‘Kijkje achter de code’ en sluit aan op de nieuwe vaardigheden die passen bij de
21e eeuw. De kinderen leren de kinderen o.a.:
– zoeken naar regelmaat en patronen;
– systematisch werken;
– maken en lezen van symbolische weergaven;
– interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal
Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

