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Van week 3 t/m 7 vonden op De
Wiekslag de Kunstweken plaats. In
groep 3&4 stond het werk van Keith
Haring centraal. Alle kinderen
hebben inmiddels hun persoonlijke
museumfolder meegekregen en hun
eigen onlinemuseum geopend.
Op donderdag 15 maart jl. hebben
we de Kunstweken in de klas
afgesloten. In het online
klassenmuseum werden de
tentoongestelde werken bekeken en
kwamen we tot de conclusie dat de
gemaakte kunstwerken nauwelijks
van echte te onderscheiden zijn!

Rapport gesprekken
Op 13 en 15 februari jl. vonden de
rapportgesprekken plaats. Tijdens
deze gesprekken werden de
resultaten van het eerste half jaar
en de resultaten van de gemaakte
Cito toetsen besproken. Langs
deze weg willen we alle ouders
bedanken voor de fijne
gesprekken. Graag ontvangen we
alle rapporten, voorzien van een
handtekening, voor Pasen terug.

Voorleesontbijt

Disco
Op vrijdagavond 16 februari jl.
hebben we veel plezier gehad tijdens
de disco. Alle kinderen waren
prachtig verkleed en hebben zich
enorm vermaakt. Langs deze weg
bedanken we de OR voor deze
geslaagde feestelijke activiteit.

Op woensdag 24 januari jl. was de
landelijke start van de Nationale
Voorleesdagen. In groep 3&4 werd
een winterverhaal voorgelezen door
Marwid. Na afloop was er voor
Marwid een groot applaus en werden
er veel complimentjes uitgedeeld.
Van 9.00 tot 9.30 uur hebben we
genoten van een heerlijk ontbijt
verzorgd door de OR.
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Groep 3
De kinderen van groep 3 leren
momenteel steeds meer woorden
met bijzondere stukjes lezen:
bijvoorbeeld –ng, -nk, sch-, schr-,
woorden eindigend op -d of -b, -aai,
-ooi en -oei. Ook oefenen we
dagelijks om woorden vlot en correct
te lezen. Naast het vlot kunnen
lezen, verschuift het accent in groep
3 steeds meer richting het
begrijpend lezen. Aan het eind van
groep 3 zal het begrijpend lezen ook
door Cito worden getoetst.
Op rekengebied leren we de
kinderen om steeds meer uit het
hoofd te rekenen. We verwachten
dat alle kinderen aan het eind van
groep 3 de plus- en minsommen t/m
10 vlot uit het hoofd kunnen
uitrekenen en alle getallen t/m 10 uit
het hoofd kunnen splitsen. Verder
oefenen we wekelijks met
rekenplaatjes en rekenverhaaltjes
(inzichtelijk rekenen).
Op schrijfgebied herhalen we alle
schrijfletters en zullen binnenkort
gaan beginnen om aan elkaar te
leren schrijven.
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Groep 4
In groep 4 zijn we gestart met het
schrijven met een balpen. Binnenkort
zullen de kinderen schrijven met een
Stabilo. De kinderen kunnen
uiteindelijk zelf aangeven waarmee
ze graag willen schrijven.
Op het gebied van taal besteden we
aandacht aan het schrijven van
goede zinnen: Elke zin begint met
een hoofdletter en eindigt met een
punt, vraagteken of uitroepteken.
Ook oefenen de kinderen met het
herkennen van werkwoorden. We
blijven daarnaast oefenen met
zelfstandige naamwoorden.
Op rekengebied herhalen we de hele
en halve uren. Ook oefenen we met
de digitale tijd ervan. Verder zijn de
kwartieren aangeboden.
Om het optellen en aftrekken t/m 10
goed te automatiseren zijn we gestart
met race rekenen: De kinderen
maken op tempo, in één minuut,
zoveel mogelijk sommen. Ook
gebruiken we race rekenen om de
tafels 1 t/m 5 en 10 eigen te maken.
En wekelijks maken we
verhaalsommen (inzichtelijk
rekenen).
Binnenkort gaan we beginnen met
het lezen van actuele teksten van
Nieuwsbegrip. We leren handige
manieren (strategieën) om deze
teksten goed te (leren) lezen,
samenvatten en te begrijpen
(begrijpend lezen).
Bij de verschillende vakken
gebruiken we regelmatig wisbordjes.
De kinderen werken in duo’s aan een
vraag of som en na korte tijd wordt
hun antwoord verwacht op het
wisbord. Door het wedstrijdelement is
de betrokkenheid erg hoog.
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Laatste gymles meester
Jan Spoelstra
Op 20 februari jl. hebben we
afscheid genomen van meester Jan.
Vanaf de zomervakantie verzorgde
hij de gymlessen ter vervanging van
juf Marloes de Boer. Alle groepen
hebben aan het eind van de laatste
gymles een verrassing overhandigd
als dank voor de leuke gymlessen.
Uiteraard wensen we meester Jan
succes met zijn nieuwe baan. Juf
Marloes, welkom terug!
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Gezondheidsweken
In week 11 en 12 organiseerde de
gemeente Westerwolde de
Gezondheidsweken. De gemeente
stelde deze periode middelen
beschikbaar die in de groepen
konden worden gebruikt op het
gebied van gezondheid en
bewegen.
In groep 3&4 hebben we het de
kinderen over gezond ontbijten,
gezonde pauze hapjes en bewegen.
We kwamen tot de conclusie dat er
door veel kinderen gezond ontbeten
wordt. Ook constateerden we dat er
meer ongezond beleg wordt gebruikt
dan gezond beleg. Tot slot zagen
we dat er op maandag en dinsdag,
de dagen dat er geen schoolgruiten
zijn, heel veel ongezond eten en
drinken in de tassen zit.

Voorstelling Winschoter
schooltheater

Voorjaarsfair
De afgelopen weken is er volop
geknutseld voor de Voorjaarsfair.
Met 34 kinderen was dit een hele
klus. Langs deze weg onze speciale
dank voor juf Diana en de
knutselouders. Fantastisch wat jullie
voor ons hebben gedaan!
Op 23 maart jl. werden bijna alle
werkjes door de ouders gekocht.
Ouders en kinderen die niet in de
gelegenheid waren de Voorjaarsfair
te bezoeken, hebben deze week de
mogelijkheid hun werkje alsnog te
kopen. De kosten bedragen € 2,50
per stuk.

Op donderdag 12 april a.s.
bezoeken de kinderen van groep
3&4 de voorstelling Oma’s Kolder
Zolder van het Winschoter
Schooltheater in De Klinker te
Winschoten. De voorstelling,
gemaakt en gespeeld door o.a. onze
eigen meester Johan, begint om
13.30 uur. We zijn op zoek naar
ouders die ons willen halen en
brengen. Opgave kan via de
groepsapp.
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Wetenschap en techniek
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Nieuwe leerlingen

Maandelijks werken de kinderen van
groep 3&4 over een onderwerp uit
de Techniek Torens. De afgelopen
periode was het thema Allerlei
Batterijen. De kinderen hebben
verschillende soorten batterijen
bekeken en getest. Ook hebben ze
een eenvoudig stroomcircuit
gemaakt. Door deze activiteiten
doen kinderen ervaring op met
batterijen en ontdekken ze de
verschillende verschijningsvormen
van batterijen. Door een eenvoudig
stroomcircuit te maken, laten ze zelf
een lampje branden op een batterij.

Met de komst van Neily en Noor telt
groep 3&4 inmiddels 34 leerlingen.
Welkom in onze klas Neily en Noor!
We vinden het erg leuk dat jullie er
zijn.

Agenda
26 maart
28 maart
30 maart
2 april
4 april
12 april
18 april
20 april
27 april
Week 18

Alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. een margemiddag.
Grote Rekendag: groep 1 t/m 4 hebben geen inloop!
Goede Vrijdag: alle leerlingen hebben een normale lesdag.
Tweede Paasdag.
Schoolfotograaf.
Voorstelling Oma’s Kolder Zolder in De Klinker: groep 1 t/m 4 lunchen in de klas!
Erfgoed les De groeten van Klaasje (meer informatie volgt).
Koningsspelen.
Koningsdag.
Meivakantie.

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

We zitten ook
op het web!

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

