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Nieuwsbrief groep 5/6
Nieuwsbrief nr.1
We zijn alweer 6 weken flink aan de
slag! En wat hebben we alweer leuke
dingen gedaan.
In deze eerste nieuwsbrief willen we
u informeren over een aantal zaken
in groep 5/6.
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We wensen u veel leesplezier!
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Gymnastiek en SOP lessen

Op de donderdagmiddag starten we na de herfstvakantie met SOP lessen
(Sport Oriëntatie Programma) van 14.30u -15.15u. De kinderen moeten dus
gymkleding en de fiets meenemen. We gaan leuke sporten ontdekken zoals
schermen, volleyballen, bootcamp, streetdance, tennis, voetballen en nog
meer.

Jantje Beton
De kinderen hebben flink wat
loten verkocht met deze actie.
Een deel van de opbrengst is
voor school om het (buiten)
spelen te stimuleren. In
december horen we de
opbrengst.

Opa en oma dag
Wat was het gezellig met
zoveel opa’s en oma’s in
de school. Ze moesten
soms flink aan de bak
met alle tafelspelletjes
in groept 5/6!

Open informatieavond
Op de open informatie-avond van 18 september
heeft uw kind laten zien hoe wij in de klas
werken en welke methodes wij gebruiken. Deze
avond was een groot succes met een zeer hoge
opkomst!
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Groep 5
De eerste weken zijn we gestart met
sommenracen om de sommen t/m
20 te trainen. Leerlingen stellen zich
hierbij zelf doelen. Dus lukt het om
op maandag b.v. 15 sommen binnen
een minuut te maken, dan is hun
doel voor vrijdag b.v. 18.
Verder zijn de tafels heel belangrijk
om te leren en te blijven oefenen.
Vooral het tempo moet omhoog. Na
de sommentraining gaan we door
met tafels. Dit oefenen we dit iedere
dag 1 minuut. Hierdoor gaat het
tempo flink omhoog! Voor een
voldoende op de rekentoets van
blok 2 moeten ze 13 tafels per
minuut scoren. Dus oefenen,
oefenen, oefenen. Het rekenen
vergemakkelijkt enorm als ze de
tafels goed kennen, want binnenkort
wordt het delen geïntroduceerd. Er
zijn op de computer veel leuke
spelletjes te vinden. Zoals
onlineklas.nl. In de klas hebben we
ook veel tafelspelletjes dus loop
even binnen als u nog ideeën op wilt
doen.
De eerste toetsen van taal en
spelling hebben we inmiddels ook
gehad. Vooral het onderdeel taal
blijkt een hoog aanvangsniveau te
hebben. Zo hebben we het al gehad
over telwoorden, zelfstandige
naamwoorden, persoonlijk
voornaamwoorden en het schrijven
van een brief.
Met spelling worden vaak de
categorieën met de letterzetter
(bommen) en letterrover (bomen)
behandeld. Sommige kinderen
krijgen de behandelde categorieën
mee naar huis om te oefenen.
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Groep 6
In groep 6 zijn de eerste proefwerken
geweest en de kinderen weten nu dat
ze (bijna) iedere donderdag een
proefwerk hebben. U kunt uw kind
vragen wat ze moeten leren. De
proefwerken van aardijkskunde en
geschiedenis vragen wellicht nog om
uw hulp, omdat dit veel tekst is om te
leren. De lijst met moeilijke woorden
hoeven niet letterlijk geleerd te
worden, maar bieden ondersteuning bij
de leerstof.
Net als groep 5 heeft groep 6 iedere
woensdag een tafeldictee en het
herhalen van de tafels blijft heel
belangrijk.
Voor verdere vakken verwijzen wij u
naar de informatie nieuwsbrief die u
heeft gekregen op de informatie
avond.

Kinderboekenweek
Gruwelijk eng!
De kinderen van groep 5/6 openden
deze kinderboekenweek onder leiding
van de invalheks Eucalipta. Zij voerden
een dans op om de heksenketel. Dit om
een overheerlijk soepje te bereiden met
een lekkere verse regenworm,
voetschimmel, konijnenkeutels, haren
van een kat en andere delicatessen.
Met de afsluiting zijn we samen met u
gaan dwalen door het bos van
Oeterwale…
De kinderen van groep 5/6 hebben u
verwelkomt met een lied op het plein
over het enge bos van Oeterwale, om
vervolgens u te mogen laten ervaren
hoe GRUWELIJK ENG dit bos was….
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Groepsouder
Lisanne Wesselink (moeder van Milan en Esmee)
is dit schooljaar groepsouder van groep 5&6.
We wensen Lisanne heel veel plezier!

Boekbespreking
Na de herfstvakantie gaan we starten met
de boekbesprekingen.
De kinderen gaan thuis een boek lezen
en houden hier dan een presentatie over.
Alle leerlingen hebben een
voorbereidingspapier meegekregen, waar
precies op staat hoe ze dit moeten
aanpakken.
Uiteraard zou het goed zijn wanneer u dit
samen met uw kind oefent.
Op onderstaand rooster ziet u wanneer uw
kind aan de beurt is
Nel
Milan
Jeroen
Cezanne
Jan-Hendrik
Mika
Anna
Amy
Sharon
Bjorn
Tess
Iris
Daisy
Celine
Jara
Marije
Julia
Nikki
Jayden
Luci
Sem
Pim
Kiano

Sint Maarten
We zijn al weer volop begonnen
met het maken van onze
lampions.
De kinderen hebben dit jaar een
keuze gemaakt uit 5 lampions :
een vleermuis, aap, leeuw, spook
of voslampion.

30 oktober
3 november
6 november
10 november
13 november
17 november
20 november
24 november
27 november
1 december
8 december
11 december
15 december
18 december
8 januari
12 januari
15 januari
19 januari
22 januari
26 januari
29 januari
2 februari
5 februari

Vriendelijke groeten
juf Nettie en juf Sylvia

We zitten ook
op het web!

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

