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AGENDA (ALGEMEEN)
14 februari
16 februari
19-21 februari
21 februari
25 febr. t/m 4 maart
12 maart
19 maart
21 maart

Noordelijke onderwijsstaking; Het Kompas en De Klister zijn dicht
Rapporten mee
Oudergesprekken
Open dag (nieuwe leerlingen) 9.00 – 11.30 uur
Voorjaarsvakantie
Schoonmaakavond alle groepen; vanaf 19.00 uur
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Nieuw speelmateriaal
Het budget van de school laat niet veel ruimte voor aanschaf van spelmateriaal. Gelukkig wil
de Oudervereniging dan wel bijspringen! In de onderbouw is leuk en leerzaam speelgoed
gekocht en de kinderen hebben er al enthousiast mee
gespeeld.
Hartelijk dank!

Volgende week nieuwsbrief op donderdag
Vanwege de staking volgende week woensdag zal de Nieuwsbrief niet op woensdag, maar
op donderdag 15 februari verschijnen.
Fietsenstalling
Er is gezamenlijk vanuit de Ouderraad en de MR van de Klister en vanuit de OV en de MR
van het Kompas het initiatief genomen om de gemeente een brief te sturen over de
fietsenstalling. Met harde wind waaien de fietsen gemakkelijk om met beschadigingen als
gevolg. Er is een verzoek gedaan om met elkaar te zoeken naar mogelijke oplossingen.
We wachten reactie af.

NIEUWS ALGEMEEN
Pannakooi?
De gezamenlijke leerlingenraad heeft aangegeven een pannakooi te willen realiseren in de
buurt van de school. Daarvoor hebben ze berekeningen gemaakt en gekeken naar mogelijke
locaties. Bovendien hebben ze de gemeente uitgenodigd om mee te denken en hulp te
verlenen. Volgende week komt er iemand van de gemeente langs om te praten.
We zijn benieuwd. U wordt op de hoogte gehouden van het vervolg.
Reminder……Schoonmaakavond op school….wie komt helpen?
Maandag 12 maart zal er een schoonmaakavond zijn in de school. Onze schoonmaakster
heeft niet voldoende uren om ook klussen als ‘schoonmaken achter, op en in kasten’ uit te
voeren. Vandaar dat we een beroep doen op u als ouder. Vele handen maken immers licht
werk.
De avond start om 19.00 uur. U kunt zich opgeven op de formulieren die bij de deuren van
het lokaal hangen of via de mail naar één van de leerkrachten. We kunnen toch ook op u
rekenen?
Bibliotheek
Onze juf Francisca is hard aan het werk om de bibliotheek op orde te
krijgen. Het einde is inzicht en dan hebben we een prachtig geordende
bibliotheek met ook een heleboel nieuwe boeken. Deze hebben we
kunnen aanschaffen van de opbrengst van de moederdagactie.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Groep 1
Vorige week hadden wij een uitnodiging op de post gedaan voor de verjaardag van Tijger.
Hierbij kwamen woorden als postzegel, envelop, adres, brievenbus, postbode aan
de orde. De volgende dag zat de brief al in de brievenbus van school! Dat hadden de
postbodes snel gedaan. Wij vierden afgelopen vrijdag de verjaardag van Marin (5 jaar) en
van Tijger (3 jaar). Wat een feest! Hiermee hebben we de Nationale Voorleesdagen
afgesloten.

Wij gaan nu verder werken over wilde dieren in de dierentuin en gaan we dieren knutselen
van lege doosjes en closetrollen. Wij hebben ook al een liedje geleerd over de olifant. U kunt
dit liedje thuis ook zingen, via deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=Um0COWH8Veg
Groep 2
Vandaag hebben wij de nationale Voorleesdagen afgesloten en de verjaardag van Tijger
gevierd. We gaan nu verder werken over de dierentuin. De letters aa van aap en o van
olifant staan centraal bij dit thema.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Rekenen groep 3
Nu alle toetsen afgerond zijn starten we met rekenen in blok 4.
In dit blok wordt de getallenlijn uitgebreid tot 30. De kinderen leren de juiste plek van alle
getallen en gaan het tellen met de 5-structuur oefenen. Als ze dat beheersen kunnen ze
steeds handiger rekenen.
De + en – sommen worden vaak aangeboden, zodat de sommen zoveel mogelijk
geautomatiseerd worden. D.w.z.; de kinderen weten steeds meer antwoorden direct.
We blijven met geldsommen werken en bij de klok komen de halve uren erbij.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week optellen en aftrekken tot 100 en tot 1000. Eind deze
week maken de kinderen de toets van blok
3. Groep 6 De kinderen leren vermenigvuldigen onder elkaar. Begin volgende week volgt
dan de rekentoets.
Spelling
Groep 5 is deze week klaar met woordpakket 12. Eind deze week
volgt dan het signaleringsdictee van blok 3. Het betreft de woordpakketten 9, 10, 11 en 12.
Medio volgende week is er dan het controledictee. Groep 6 maakt deze week de
lessen af van woordpakket 12. Vrijdag volgt dan het signaleringsdictee (wp 9 t/m 12).
Midden/eind volgende week wordt dan het controledictee afgenomen van blok 3.
Taal
Groep 5 en 6 maken deze week de signaleringstoets van blok 3. Daarna volgen H- en/of Rbladen. Midden volgende week maken de kinderen de controletoets.
Juf Joke
Vrijdagmorgen komt juf Joke op school op bezoek. Natuurlijk komt ze niet alleen: Tim komt
mee!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Een korte update over wat we in groep 7/8 zoal leren deze periode:
Spellingdictees
Deze week wordt er in groep 7/8 het signaleringsdictee afgenomen. Volgende week wordt
het controledictee afgenomen. Er kan thuis worden geoefend met de woordpakketten.
Deze staan op de website.

De spellingscategorieën die in groep 7 worden getoetst zijn:
- De verleden tijd van sterke werkwoorden (WP 9)
- Woorden waar je /s/ hoort, maar c schrijft (WP10)
- Woorden waar je /k/ hoort, maar c schrijft (WP11)
- Verkleinwoorden van woorden die eindigen op a, o, e en u (WP12)
De spellingscategorieën die in groep 8 worden getoetst zijn:
- Het voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden (WP9)
- Woorden waar je /oe/ hoort, maar ou schrijft (WP10)
- Samenstellingen waarin twee medeklinkers (bijna) hetzelfde klinken waardoor je ze
bijna niet hoort (WP11)
- Woorden met een koppelteken (WP12)
Rekenen
Na de onderbrekingen vanwege de citotoetsen in januari gaan we weer hard aan de slag
met rekenen. Blok 3 is inmiddels bijna uit en dat betekent dat de toets in de week voor de
voorjaarsvakantie is gepland.
Groep 7 is met rekenen veel aan de slag met breuken en de relatie tot procenten.
Bijvoorbeeld: ¼ = 25%. Voor groep 8 zijn digitale tijden (2.14,05) en snelheden belangrijk dit
blok. Bijvoorbeeld: Pim loopt de marathon (42,195 km) in ongeveer 3 uur. Wat was zijn
gemiddelde snelheid?
Topografie
In het begin van het schooljaar zijn we begonnen met de topografie van Nederland.
Momenteel zijn we bezig met het leren van de topografie van Europa. Kort na de
voorjaarsvakantie zijn we toe aan de werelddelen.
Engels
Voor groep 7 nieuw dit schooljaar, voor groep 8 een leuke voortzetting van vorig jaar. Aan
de hand van de methode Groove.me leren de kinderen aan de hand van bekende liedjes
(songs) de Engelse vocabulaire, uitspraak, grammatica en zinsopbouw. Hiervan krijgen de
kinderen binnenkort hun eerste toets.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

