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Het maken van een lampion is voor
veel kinderen het startsein van een
gezellige periode. In de klas biedt het
voor de leerkrachten ook
mogelijkheden eens buiten de
methodes te werken. Zo hebben de
kinderen van groep 3 over Sint
Maarten gerekend.
Tijdens drie maandagmiddagen werd
er flink geknutseld aan de
zelfgekozen lampionnen. Ondanks
het onstuimige herfstweer op 11
november jl. werd er een heleboel
lekkers bij elkaar gezongen.

Op 27 en 28 november jl. vonden
de vrijblijvende contacturen plaats.
Een groot aantal ouders gaf
gehoor aan onze uitnodiging om
zich te laten informeren over hun
kind. Langs deze weg willen wij de
ouders hartelijk danken voor de
fijne gesprekken!

Groepsapp
Regelmatig delen we informatie en
foto’s van activiteiten uit de
groepen in onze groepsapp. Zowel
leerkrachten als ouders ervaren dit
als plezierig en een waardevolle
aanvulling op de
groepsnieuwsbrieven en e-mails.

B-fit
In het kader van B-fit heeft meester
Jan Spoelstra, in samenwerking met
een fysiotherapeut en een diëtist, op
dinsdag 21 november jl. tijdens de
gymles een fitheidstest afgenomen.
Later dit schooljaar zal de test
opnieuw worden afgenomen.

Groep 3/4
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Groep 3
De kinderen van groep 3 hebben
deze week kern 5 afgerond en
kennen inmiddels bijna alle letters.
De tweetekenklanken en de b/d zijn
het lastigst. Blijven lezen in de
kerstvakantie is erg belangrijk om
een terugval in het leren lezen te
voorkomen. Na de kerstvakantie
nemen we de toetsen van het
tweede belangrijke meetmoment af:
de wintersignalering.
Op rekengebied zijn we deze week
gestart met blok 4. In dit blok maken
we kennis met rekenverhaaltjes. We
leren de kinderen een
rekenverhaaltje bedenken bij een
plaatje. Uit dit verhaaltje leren we de
kinderen een + of – som te halen en
de som in een schema te noteren.
Verder leren we getallen te
herkennen op het rekenrek, splitsen,
getallen noteren van minder naar
meer en de getallenlijn invullen.
In de tweede helft van januari en de
eerste helft van februari nemen we
de midden toetsen van Cito af.

Groep 4
Onlangs hebben de kinderen van
groep 4 verteld over hun
lievelingsboek. Dit kan een boek van
school zijn of meegenomen van
thuis. De kinderen mogen
vervolgens een aantal bladzijden
voorlezen uit dit boek.
Dagelijks oefenen we om woorden
correct en vlot te lezen. Dit doen we
met “Racelezen”; de kinderen
moeten in 20 seconden zo snel
mogelijk én correct lezen. Elke week
weer een spannend moment! We
hopen dat dit wordt beloond met
goede scores op de Cito DMT.

Met taal hebben de kinderen met
veel plezier beeldverhalen gemaakt.
De lidwoorden en enkelvoud en
meervoud blijven we herhalen en we
oefenen met samenstellingen en
verkleinwoorden. Ook leren we
wekelijks nieuwe woorden vanuit het
methodeverhaal.
Op rekengebied is de tempotoets
optellen en aftrekken t/m 10
inmiddels afgenomen. Ook werken
we wekelijks in drietallen met
“Rekensprint” om het automatiseren
t/m 10 te blijven oefenen. Na de
afronding van blok 4 nemen we de
toets nogmaals af. Het correct en vlot
kunnen uitrekenen van alle + en –
sommen t/m 10 is erg belangrijk in dit
stadium van het rekenonderwijs in
groep 4. Ook zijn we inmiddels
begonnen met het oefenen van
keersommen: de tafels 2, 5 en 10
blijven we herhalen en we zijn deze
week gestart met de tafel van 3! Na
de kerstvakantie zullen de kinderen
wekelijks een tafel mee naar huis
krijgen om te oefenen. De week er op
zal de tafel worden getoetst. Het is
erg belangrijk dat alle tafels, dus ook
de getoetste tafels, telkens worden
herhaald!
In de tweede helft van januari en de
eerste helft van februari nemen we
de midden toetsen van Cito af.
Tijdens alle vakken wordt er met
regelmaat in twee –of drietallen
gewerkt (coöperatieve werkvorm). De
kinderen werken dan samen met een
maatje aan een opdracht.
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Sinterklaasviering

Wetenschap en techniek
Maandelijks werken de kinderen van
groep 3&4 over een onderwerp uit
de Techniek Torens. In november
waren het de thema’s constructie en
transport.

Na de landelijke intocht, de
dorpsintocht en een bezoekje van
de Rommelpiet was het dinsdag 5
december dan eindelijk zover:
Sinterklaas bezocht De Wiekslag.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4
was er een spelletjesochtend
georganiseerd. Op het programma
stond o.a. pakjes gooien, Sint bingo
en pepernoot sjoelen. U heeft vast
en zeker de foto’s in de groepsapp
voorbij zien komen. Tijdens het
bezoek aan Sinterklaas werden er
letters en woorden geflitst op het digi
bord, moesten er raadsels worden
opgelost, werd er voorgelezen,
werden er kunstjes gedaan, gedanst
en werd er natuurlijk gezongen. Tot
slot was er voor iedereen een leuk
cadeautje.

Passend bij de verhaallijn van Het
Sinterklaasjournaal werd er
geëxperimenteerd met een
wiebelend bootje. De kinderen
maakten zelf bootjes die in mindere
of meerdere mate stabiel waren.
Hierdoor deden ze ervaring op met
drijfvermogen en draagvermogen
van verschillende vormen. Ook werd
er ervaring opgedaan met stabiliteit
(balans) doordat gebruik werd
gemaakt van bepaalde vorm,
constructie en/of bepaalde
verzwaring. Tot slot was de les
bevorderlijk voor onderling overleg,
Kerst
analyse en probleemoplossend
vermogen en de fijne motoriek.
Op donderdag 21 december jl.
vierden we alvast kerst tijdens het
kerstdiner. Net als vorig jaar hebben
de groepsouders in samenwerking
met de OR de organisatie op zich
genomen en hebben we genoten
van verschillende koude en warme
gerechten die door ouders waren
bereid. Het toetje werd door de OR
verzorgd.
Op vrijdagochtend 22 december jl.
werden er voor de kinderen van
groep 3&4 een leuk kerstcircuit
georganiseerd. De OR trakteerde
alle kinderen in de pauze op een
hapje en een drankje.

Groep 3/4
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Schoolgruiten
Sinds een aantal weken eten we
iedere woensdag, donderdag en
vrijdag fruit en/of groente in de
pauze. We laten de kinderen zelf
kiezen uit de drie soorten die we
krijgen aangeleverd. Het is prachtig
om te zien hoe de kinderen hiervan
smullen!

Zelfredzaamheid
Zodra het kouder wordt, komen de
kinderen in hun nieuwe winterkleren
en winterschoenen naar school. Om
het aan- en uitkleden vlot te laten
verlopen, verzoeken we u dit thuis te
oefenen met uw kind. Ook is het
handig het veterstrikken thuis te
oefenen.
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Bedankt
Langs deze weg bedanken we alle
ouders die ons de afgelopen periode
hebben geholpen met de
voorbereiding en uitvoering van Sint
Maarten, Sinterklaas en Kerst.

Agenda
Week 3 t/m week 7
24 januari
12, 13 en 14 februari
16 februari
23 maart

Kunstweken
Voorleesontbijt
Rapportgesprekken
Disco
Voorjaarsmarkt

De Kunstweken
Van week 3 t/m week 7 2018 doen
alle groepen van De Wiekslag mee
aan het multimediale kunsteducatie
project De Kunstweken. Per twee
klassen speelt steeds een
kunstenaar de hoofdrol. De
leerlingen verdiepen zich in de
betreffende artiest (voor groep 3&4
zijn dit Keith Haring en Andy
Warhol) en worden vervolgens
uitgedaagd zelf aan de slag te gaan.
Meer informatie volgt binnenkort.

We zitten ook
op het web!

http://www.obs-dewiekslag.nl/

Vriendelijke groeten
juf Mieke,
Juf Sylvia, juf Karin en juf
Diana

