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De eerste zeven weken van het
schooljaar zitten er al weer op. Voor
zowel de kinderen als voor ons een
drukke tijd waarin we elkaar en de
nieuwe ouders hebben leren kennen
en de kinderen al heel veel nieuwe
dingen hebben geleerd. In deze
eerste groepsnieuwsbrief kijken we
terug op deze intensieve periode. We
wensen u veel leesplezier!

Gouden Weken

De periode tot aan de herfstvakantie
noemen we op onze school de
Gouden Weken. Een onderdeel van
deze Gouden Weken zijn gesprekken
met ouders. Een groot aantal ouders
heeft een afspraak gemaakt om met
de leerkrachten in gesprek te gaan
over hun kind(eren). Langs deze weg
willen we alle ouders bedanken voor
de fijne en open gesprekken.
Na de herfstvakantie blijven we op
donderdagmiddag het programma
van Kiezel en Druppel volgen in het
speellokaal.

Informatieavond
Op 18 september jl. vond de
informatieavond plaats. Van 18.00 tot
19.00 uur vertelden de kinderen aan
hun ouders over het werken in groep
3&4. De enorme opkomst zorgde
voor een volle klas met enthousiaste
kinderen en ouders!

Vakantie lezen

Op 18 september jl. heeft groep
4, onder leiding van de
bibliothecaresse, het project
Vakantie lezen afgesloten. Dit
project wordt jaarlijks in
samenwerking met de bibliotheek
georganiseerd om kinderen in de
zomervakantie te stimuleren
boeken te blijven lezen en zo een
stilstand of achteruitgang in het
technisch lezen te voorkomen.
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Groep 3
Deze week hebben we kern 2 van
Veilig Leren Lezen afgerond.
Opvallende zaken worden met
ouders besproken. Waarschijnlijk
heeft uw zoon of dochter het
welverdiende oefenkampioen
diploma Veilig & Vlot thuis vol trots
laten zien. We adviseren om in de
herfstvakantie regelmatig de
woorden op het diploma zoemend te
laten lezen door uw kind. Op deze
manier hopen we een terugval in het
leren lezen te voorkomen. Als u wilt
weten wat we al geleerd hebben, ga
dan naar www.veiliglerenlezen.nl.
Kies Voor ouders – Dit leert uw kind
– Kim-versie en klik op de juiste
kern. Op deze manier beschikt u
over een overzicht van de geleerde
letters, krijgt u (voor)leestips en tips
voor spelletjes.
Na kern 3 vindt het eerste
belangrijke meetmoment, de
herfstsignalering, plaats.
Van de Wereld in Getallen hebben
we inmiddels blok 1 afgerond en zijn
we begonnen met blok 2. De doelen
die we willen bereiken, zijn voor de
kinderen zichtbaar gemaakt op een
doelenposter. Deze poster hangt op
het bord.
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Groep 4
Alle kinderen van groep 4 oefenen
dagelijks om woordrijen vlot en
nauwkeurig te lezen. Dit race lezen
begint iedere maandag met een
nieuwe leeskaart. Eerst wordt er
geoefend en na het oefenen krijgen
de kinderen 20 seconden de tijd om
zo vlot en nauwkeurig mogelijk te
lezen. Belangrijk hierbij is dat de
woorden hardop gelezen worden. Op
vrijdag is de finale en is het doel van
de kinderen om de hoogste score
van de week te halen. Tip: laat uw
kind met de oude leeskaarten ook
thuis eens hardop lezen.
In oktober worden de kinderen die
eind groep 3 niveau IV of V scoorden
op de DMT opnieuw getoetst. Ook
wordt bij een aantal kinderen de AVI
toets afgenomen. De resultaten
worden met ouders besproken.
Vorige week hebben we het eerste
blok van onze taal- en
spellingmethode Taalverhaal.nu
afgerond. Voor zowel taal als spelling
hebben we de bloktoetsen
afgenomen. Vooral het onderdeel
taal blijkt een hoog aanvangsniveau
te hebben. We hebben o.a.
zelfstandige naamwoorden,
lidwoorden, enkelvoud en meervoud
behandeld.
Van de Wereld in Getallen hebben
we inmiddels blok 1 afgerond en zijn
we begonnen met blok 2. De tafel
van twee is geïntroduceerd, meten
met een liniaal en meter en
centimeter. Een aandachtspunt in
groep 4 is momenteel het vlot uit het
hoofd kunnen rekenen t/m 10. Aan
het eind van blok 2 maken de
kinderen een tempotoets om te
bepalen wat het niveau is. Ouders
van kinderen met een matig tot zwak
niveau worden hierover geïnformeerd
en zullen tips voor het oefenen thuis
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Groepsapp
We hebben inmiddels alle
formulieren ontvangen met de
recente leerling gegevens. Onze
groepsouder, Jolanda Arends, gaat
deze week een groepsapp
aanmaken voor groep 3&4. Via deze
groepsapp houden we u, naast de
groepsnieuwsbrieven en e-mails, op
de hoogte van ontwikkelingen in de
groepen.
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Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober jl. ging de
Kinderboekenweek 2017 van start
met als thema Gruwelijk eng.
Speciaal voor deze gelegenheid
kwam heks Eucalypta naar onze
school om samen met een aantal
heksen uit groep 5&6 een
heksensoepje te koken. Voor alle
groepen bracht ze een griezelig
(voor)leesboek mee!
In de klassen hebben we de
afgelopen week natuurlijk ook
stilgestaan bij de
Kinderboekenweek. Zo hebben we
griezelige verhalen voorgelezen, in
een griezelboekje gewerkt, gelezen
met een enge heksenstem, enge
spinnen geknutseld en een
griezelige gymles gehad van
meester Jan. In het kader van
Wetenschap & Techniek hebben de
kinderen proeven gedaan met
statische elektriciteit: hoe laat je een
vleermuis vliegen?
Verder was de opa & oma dag van
woensdag 11 oktober jl. een groot
succes. Heel veel opa’s en oma’s
hebben een bezoek gebracht aan
onze klassen! De kinderen hebben,
net als tijdens de informatieavond,
verteld wat ze dagelijks doen. De
kinderen van groep 3 hebben met
de opa’s en oma’s letters en
woorden geflitst bij het digibord. Ook
hebben we zoemend gelezen. De
kinderen van groep 4 hebben met
de opa’s en oma’s een wedstrijdje
race lezen gedaan.
Op de boekenmarkt kregen kinderen
dit jaar voor het eerst de
gelegenheid hun eigen boeken te
verkopen. In de gemeenschappelijke
ruimte werden een hoop boeken
verkocht!
Tijdens de afsluitende ochtend op
13 oktober jl. hebben we weer veel
vaders, moeders en andere
belangstellenden mogen begroeten.
Kortom: een geslaagd project!
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Afspraken brengen en
halen

Wist u dat………


Graag herinneren wij u aan de
afspraken die we hebben rondom
het brengen en halen. De kinderen
van groep 3&4 nemen op het plein
afscheid van hun ouders. Uiteraard
kunnen ouders met een korte
mededeling dit even kort doen bij de
leerkrachten. Voor andere zaken
verzoeken wij u een aparte afspraak
te maken.







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.







Agenda
31 oktober
11 november
27, 28 en 29 november
5 december
21 december
22 december


Luizencontrole
Sint Maarten
Vrijblijvende contacturen groep 1
t/m 8
Sinterklaas
Kerstdiner
Kerstviering

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





We iedere maand een regel
centraal stellen?
De eerste regel was: we
willen dat iedereen zich
welkom en veilig voelt?
De tweede regel deze week
is geïntroduceerd met een
prikkel kaart?
We de kinderen op deze
manier prikkelen om zelf een
positieve regel te
formuleren?
We dagelijks een maatjes
opdracht doen?
Er tijdens de reflectie altijd
heel veel complimentjes en
duimen worden gegeven?
We super trots zijn op zulke
knappe kinderen?
Er tijdens de opa & oma dag
ook leen opa’s en oma’s
waren?
Deze leen opa’s en oma’s
ook even bij andere kinderen
aan tafel gingen zitten?
We dit fantastisch vonden?
We deze week zijn
begonnen met onze
lampionnen?
Een heleboel ouders zich
hebben opgegeven om te
helpen knutselen?
Juf Diana weer erg haar best
heeft gedaan leuke
lampionnen te bedenken?
De kinderen er zelf eentje
mogen kiezen?
We iedereen een hele fijne
herfstvakantie wensen?

We zitten ook
op het web!

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

