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Werkweek groep 8

Van de directeur
De ouderavond is dit jaar erg goed bezocht.
De betrokkenheid die jullie in de school en zijn
onderwijs tonen maakt ons blij omdat we
weten dat betrokken ouders een bijdrage
leveren op de schoolprestaties en
welbevinden van kinderen. De koffie werd op
sommige plekken wel gemist en met het team
zullen we nog eens kijken naar de vorm.
Donderdag 5 oktober is er een landelijke
staking voor het basisonderwijs uitgeroepen
door de vakbonden. Op dit moment wordt er
geïnventariseerd hoe er bestuurlijke en op
schoolniveau wordt omgegaan met de
landelijke staking. Zodra er meer bekend is,
hoort u dit van ons. Houdt u alvast rekening
met evt. opvangmogelijkheden voor uw
kind(eren).
Van de kleuters
De kop van het nieuwe schooljaar is er af. In
de onderbouw zijn wij heel blij met de grote
opkomst op de info avond; fijn om zoveel
betrokken ouders te hebben. Waar we ook zo
blij mee zijn : We kunnen bijna elk dagdeel
starten met de groep op het moment dat de
bel gaat. Bijna nooit iemand te laat!
Vorige week zijn de kleuters , na een
spetterend optreden van juffen en meester,
gestart met het thema circus. Op 19
september zullen zij, na een dag hard werken
met medewerkers van Circus Rotjeknor, een
geweldige show verzorgen voor alle ouders/
belangstellenden ( brief hier over volgt ).
Mocht u thuis attributen, verkleedspullen etc.
hebben die betrekking hebben op dit thema,
dan zijn die bij ons van harte welkom.
De eerste spelletjesochtend, verzorgd door
groep 8-leerlingen, was weer een succes. Een
spannende ervaring voor de nieuwe kleuters

maar ook voor de kinderen uit groep 8. Ook
voor hen was dit de eerste keer.
Binnenkort starten de spelletjesochtenden
met hulp van ouders ( of opa’s, oma’s). In de
jaarkalender ( krijgt u binnenkort) staan de
data hiervoor vermeld. We hopen ook dit
schooljaar weer op een grote groep
enthousiaste mensen. U kunt zich hiervoor
opgeven bij de leerkracht van uw kind. Deze
activiteit is altijd op een woensdag, steeds van
11.15 uur – 12.00 uur.
Verder graag aandacht voor het volgende:
- Kaplaarzen graag onder de luizenzakken en
dan gymschoentjes of pantoffels aan.
- Voor het ‘10 uurtje’ willen we geen
chocoladekoeken, stroopwafels, mergpijpen
etc.
- Verjaardagtraktaties zijn leuk wanneer u het
klein houdt. We zien dat het vaak erg
uitbundig is.
Lees nieuws uit groep 3
Fijn dat het tijdens de informatieavond zo
druk was. Wij hebben een beeld gegeven over
het leren in groep 3.
De afgelopen drie weken heeft uw kind de
letters i, k, m, s geleerd. Ook is nagegaan
welke letters uw kind eventueel nog meer
kent, zodat het daarmee ook kan oefenen.
Alle kinderen hebben in kern start gewerkt
met hetzelfde werkboekje. Vanaf kern 1
werken de meeste kinderen met een
werkboekje maan. Dit zijn de boekjes voor de
kinderen die het komende halfjaar alle letters
zullen leren. De kinderen die alle letters al
kennen, vlot woordjes kunnen lezen en goed

zelfstandig kunnen werken, krijgen een
werkboekje zon en ook een eigen leesboekje
zon.
Thema kern 1: Beestenboel
In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim
al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij
die op heeft, kan hij prachtige verhalen
vertellen. Het thema van kern 1 is:
‘Beestenboel’. Dieren staan centraal en we
zullen de dieren ook gaan ontmoeten tijdens
ons schoolreisje naar Diergaarde Blijdorp.
Letters en woorden lezen in kern 1
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r,
e, v. Met deze letters en de letters van de
vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte
tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met
het boekje Veilig & vlot. Op de meeste
pagina’s staan woorden en/of zinnen met
woorden die bestaan uit een (medeklinker)klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en
‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s
die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen
echter ook woordjes voor met twee
medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en
‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast
aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze
proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes
nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of
spellen.
Elke kern een werkboekje
Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw
werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag
het werkboekje mee naar huis samen met
stukje puzzel van de “letterboom “.
Software
Op school oefenen de leerlingen met lezen en
woordenschat op de computer of een tablet
op hun eigen niveau. Onze school heeft ook
een abonnement op de software voor thuis,
zodat kinderen thuis kunnen oefenen op
dezelfde manier en met dezelfde stof als op
school. U heeft een mail met een inlogcode
ontvangen. Daarmee kunt u inloggen op de
thuisversie. U vindt daar een handleiding
(onder het vraagteken) en meer informatie
over leren lezen. Voor vragen over de
software/inlogcodes kunt u terecht via de site
van Zwijsen.

Leesplezier en zelf lezen
In elke kern besteden we ook aandacht aan
leesplezier en zelf lezen. Wilt u meer samen
met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk
dan ook eens op
www.zwijsen.nl/maanroosvis. Het tijdschrift
dat 100 % aansluit bij Veilig leren lezen.
Schoolreis.
Beste ouders,
Eindelijk is het zover! De schoolreisjes
zijn vandaag bekend gemaakt. De groepen 3
en 4 gaan naar Diergaarde Blijdorp. De
groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell. De
kinderen hebben vandaag van de leerkracht
gehoord waar zij naartoe gaan. Dit is met veel
enthousiasme ontvangen. De ouders krijgen
vandaag verdere informatie via de mail. Let op
de vertrektijden, zij verschillen per locatie.
Leest u de mail dus goed! We gaan er weer
iets gezelligs van maken. Ouders die zich
hebben opgegeven, heel erg bedankt. We
hebben er zin in!
De schoolreiscommissie.
Groepen 4
De kanjers van de groepen 4 zijn al hard aan
het werk. Zodra ze binnenkomen starten ze
gelijk met hun werk.
Bij het rekenen worden de eerste keer
sommen gemaakt en hebben we onszelf
opgemeten.

Verder automatiseren we de plus en min
sommen tot en met 20.
Met spelling gaan we steeds langere woorden
leren schrijven en maken we kennis met
onthoudwoorden en klankwoorden.
De kinderen zijn reuze enthousiast een genot
om mee te werken!
Juffen en meester groepen 4

