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AGENDA (ALGEMEEN)
22 jan t/m 2 febr.
23 januari
6 februari
16 februari
19-21 februari
21 februari
25 febr. t/m 4 maart
19 maart
21 maart

CITO toets periode
Lezing André Kuipers voor groep 7,8. (zie info nieuwsbrief vorige week)
Margedag De Binding; alle leerlingen vrij
Rapport mee
Oudergesprekken
Open dag (nieuwe leerlingen) 9.00 – 11.30 uur
Voorjaarsvakantie
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Oudergesprekken; zelf inschrijven!
Net zoals bij de omgekeerde oudergesprekken in oktober kunt u zelf inschrijven voor de
komende oudergesprekken in februari.
Vanaf donderdag 18 januari hangen er in de hal beneden inschrijfformulieren. De
leerkrachten van elke groep hebben op dat inschrijfformulier gesprekstijden open gezet; op
een aantal dagen in de week van 19 – 23 februari. U kunt zelf dan een tijd uitzoeken en
inschrijven. Deze formulieren blijven hangen t/m dinsdag 30 januari. Indien er ouders zijn,
die zich dan nog niet hebben ingeschreven, plannen wij die alsnog in. Daarna zullen we de
schema’s digitaliseren en via de mail naar u versturen.
Onderwijsassistent
In een eerdere nieuwsbrief hebben we vermeld dat er een nieuwe onderwijsassistente
aangesteld zou worden voor de ondersteuning in groep 2/3 op de vrijdagochtend. Dit plan is
iets gewijzigd; juf Francisca heeft uitbreiding van haar uren gekregen. Zij werkt m.i.v. deze
week ook op maandagochtend voor ondersteuning in groep 5,6 en blijft dus op vrijdag in
groep 2,3.

NIEUWS ALGEMEEN
Toetsperiode
Deze week is er al een beetje begonnen, maar de komende twee weken wordt er volop
getoetst in de groepen 2 t/m 8. Naast het controleren van de taken en de methodetoetsen,
nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af. Deze bronnen van informatie geven ons een
goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen.
Tijdens de oudergesprekken in februari worden de resultaten met u besproken.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema
In groep 1 werken wij over de wolf en de 7 geitjes en ook over tijd. We hebben het verhaal
van de wolf en de 7 geitjes al een paar keer gehoord en kunnen het ook goed naspelen. We
kennen hier ook een liedje over, steeds gaat er dan 'hap hap hap' een geitje weg. Het cijfer 7
hebben wij ook geleerd en daarbij zingen wij over Berend Botje. We hebben mooi vuurwerk
gemaakt en maken nu klokken met gestempelde cijfers erbij.

In groep 2 zijn we druk bezig met het meten van de tijd. Zo
meten we elke dag met een stopwatch hoe snel we onze
jassen kunnen halen en proberen de volgende dag
natuurlijk deze tijd te verbeteren. Ook zijn de kinderen in
tweetallen met de stopwatch aan het werk geweest. Hoe
lang kan je op één been staan? Of hoe lang duurt het als
je toren van 10 blokjes hebt gebouwd?

100 dagen Rekenproject
In groep 2 zijn we vorige week gestart met het 100 dagen
rekenproject.
Elke schooldag wordt er één rietje in een bekertje geplaatst. Er
wordt begonnen in het meest rechtse bekertje. Op de 10e
schooldag komt er weer een rietje bij in de beker. Nu wordt er met
een elastiek een bosje van gemaakt en dat bosje van 10 verhuist
naar het bekertje met de ‘tienen’ Op het bekertje van de tienen
wordt een 1 geschreven, in het bekertje van de enen staat nu een
0. Dit wordt verder uitgebouwd tot we het getal 100 hebben
bereikt. Op de 100e schooldag in 2018 is het tijd voor een feestje!

Volgende week beginnen de Nationale Voorleesdagen. Wij werken dan, in beide groepen,
over het boek: 'Sst, de tijger slaapt!'

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
De komende twee weken, staan in het teken van de Cito toetsen. Voor groep 4 betekent dat
leestoetsen, woordenschat, spelling en rekenen.
Spelling
Deze week zijn we bezig met woordpakket 12, we leren woorden schrijven, die eindigen op
een -d. We horen een t, bijv. in paart, maar schrijven een d -> paard. Dit kunnen we te
weten komen door het woord langer te maken, dus paarden, dan hoor je duidelijk de d.
Volgende week volgt het signalerings- en controledictee over woordpakket 9 t/m 12.

Rekenen
We zijn bezig met het springen op de getallenlijn. Dit gebruiken we bij sommen als 45 + 32 =
en 67 - 24 =
We laten het eerste getal heel en maken sprongen vooruit (plussommen) en terug
(minsommen).

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert optellen van getallen tussen de 100 en 1000. Verder leren de kinderen
optellen en aftrekken over de 100 met behulp van geld. Groep 6 leert
klokkijken en rekenen met 24-uurstijd. Ook leren de kinderen meerdere bedragen met
komma's optellen.
Spelling
Begin van deze week zijn we nog bezig met woordpakket 10. Vorige week heeft u kunnen
lezen welke categorieën in deze woordpakketten aan de orde komen. Groep 5 leert aan het
eind van de week in woordpakket 11 meer woorden en woordstukjes schrijven die eindigen
op –d. Het gaat om woorden als de zwerfhond en het handvat. Groep 6 leert in
woordpakket 11 meer woorden schrijven met de stomme e, die eindigen op –em, -elen, enen en –eren. Voorbeelden hiervan zijn: de totempaal, trappelen, ordenen en snotteren.
We verwachten van de kinderen dat ze thuis ook de woorden van het woordpakket oefenen.
Zwakke spellers moeten zeker iedere dag even oefenen. Doorgaans hebben de kinderen
het woordpakket op een blaadje overgeschreven en mee naar huis genomen. Alle
woordpakketten vindt u ook op de site van het Kompas bij groep 5-6.
Taal
Groep 5 heeft aan het begin van deze week geleerd hoe een verslag moet worden
geschreven. Eind van de week beginnen we met hoofdstuk 6 van blok 3. Dan leren de
kinderen onder andere hoe je de hoofgedachte uit een informatieve tekst
kunt halen en hoe je aantekeningen kunt maken tijdens het luisteren. Groep 6 heeft in het
begin van de week geoefend in het herkennen en gebruiken van de persoonvorm(PV)
in de tegenwoordige tijd(tt) en verleden tijd(vt). Verder leren de kinderen het schrijven van
een gedicht.
Rode mapje
De kinderen van groep 5 hebben vorige week het rode mapje mee naar huis gekregen. Kunt
u ervoor zorgen dat het deze week weer op school komt? De kinderen van groep 6
krijgen deze week het mapje mee. Nieuw in het mapje zitten het controledictee van blok 2,
de rekentoets van blok 2 en de aardrijkskundetoets. Natuurlijk kunt u ook even op
de aftekenlijst van spelling kijken, dan kunt u zien hoe uw kind scoort op de dictees van de
laatste woordpakketten (7, 8 en 9). Graag maandag het mapje weer inleveren!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Wilgen knotten
Er is besloten om het wilgen knotten morgen niet door te laten gaan vanwege de
weersverwachtingen. We proberen in overleg om het te verplaatsen naar volgende week. U
ontvangt daarover nog bericht.
Oudergesprekken
De oudergesprekken voor groep 8, zijn tevens de adviesgesprekken. Het is belangrijk dat de
kinderen hierbij zelf ook aanwezig zijn. Het is hun immers hun schooladvies die gegeven
wordt. We verwachten dan ook ouders met kind op het afgesproken moment.
De oudergesprekken voor groep 7 zijn voornamelijk gericht op de voortgang en het rapport.
Citotoetsen
We zijn op de helft wat betreft de citotoetsen. Morgen maken we een start met rekenen &
wiskunde die we op vrijdag afronden. Op maandag, dinsdag en woensdag maken de
kinderen de toets begrijpend lezen (in drie delen).
Meester Alex
Na een periode van 2 maanden gaat meester Alex afscheid nemen van groep 7/8 op
dinsdag 23 januari. Wij willen hem alvast bedanken voor zijn inzet en veel succes wensen
met de rest van zijn opleiding!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

