Belangrijke data:
-

24 januari t/m 3 februari: Nationale Voorleesdagen
Vanaf 25 januari: Week van de Poëzie
25 januari: Panelgesprek Ouderbetrokkenheid 3.0 (hiervoor kunt u uitgenodigd
zijn, zie vorige Emmapraatje)
Week van 5 februari: Gezin-School-Kerk, met op zondag 11 februari de
afsluitende kerkdienst in de Westerkerk

Jarigen deze week:
- 24 januari: Jolijn van Rooijen uit groep 6

We wensen je een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 25 januari 2018
Let op: Op andere dagen mogen we dus ook niet op skeelers op school komen!!!

Kanjerregel volgende week:
-

We helpen elkaar.

Algemeen
Voorleesfeest met Harmen van Straaten tijdens de Nationale Voorleesdagen
Voor alle kinderen organiseren wij in samenwerking met The Read Shop een groot
kleur- en voorleesfeest met Harmen van Straaten.

Kom luisteren naar het hilarische verhaal Hé, wie zit er op de wc? Kleur samen met
Harmen de kleurplaat in zo groot als… een wc-deur!
En doe vooraf mee met de kleurwedstrijd. Haal de kleurplaat op bij juf Willi en lever
hem ingekleurd weer in bij The Read Shop.( voorheen Bos boeken) De winnaar wordt
tijdens het voorleesfeest bekend gemaakt! Kom jij ook op zaterdagmiddag 20 januari?

Kampen | 14.00 uur – 15.00 uur
The Read Shop XL KAMPEN
Oudestraat 41-43
8261 CD KAMPEN

Zending
Sparen we allemaal mee voor Danyelu? Het geld kan in het spaarpotje in de klas van uw
kind. Liefst op maandag, maar op andere dagen mag het natuurlijk ook als u het vergeten
bent op maandagochtend!

Kind op Maandag
We gaan verder met de Bijbelvertellingen uit het boek Marcus.
We horen verhalen uit Marcus 1 en 2 met als thema: “Pak mijn
hand”. Jezus maakt zieke mensen beter. Hij kijkt om naar deze
mensen die het moeilijk hebben, hij pakt hun hand en hij geneest
ze!

Gezin-School-Kerk
Het duurt nog wel even, maar in de week van 5 februari is het weer zover: de jaarlijkse
Gezin-School-Kerk-week. Een speciale week die het christelijk onderwijs ondersteunt en
de band tussen het Bijbellezen thuis, de diensten in de kerk en de godsdienstlessen op
school benadrukt. In het volgende Emmapraatje wil ik u er graag meer over vertellen. Het
thema voor dit jaar is: “Elia, in vuur en vlam!” Voor elk gezin komt er een gezinsboekje om
thuis uit te lezen, we willen graag de dominee op school uitnodigen, we werken in die week
tijdens de godsdienstlessen over het thema en als afsluiting is er op zondag 11 februari
een gezinsdienst in de Westerkerk, waarvoor we u nu alvast van harte willen uitnodigen!
Kinderen van school zullen ook een bijdrage leveren aan deze dienst, we hopen dat u
allemaal komt!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Woensdag 24 januari is de opening van de Nationale Voorleesdagen.
Bij de kleuters openen we dat, zoals u al weet, met een ontbijt met ouders/opa's, oma's
en kinderen met een voorleesontbijt. Denkt u er aan om zelf ontbijt en drinken voor uw
kind en uzelf mee te nemen?
We hebben er zin in en het zal zeker een gezellig half uurtje worden.

We zijn nog steeds op zoek naar ouders/opa's/oma's die tijdens de Nationale
Voorleesdagen aan een groepje kleuters willen voorlezen! Mogen wij ook op
u rekenen?

Alle kleuters mogen vanaf maandag hun lievelingsboek van thuis mee naar
school nemen.
Wilt u misschien in het boek de naam van uw kind/eren zetten? Alvast bedankt!

Samen gaan we over de boeken praten en (voor) lezen.
We kunnen nog steeds closetrollen gebruiken. Spaart u nog even mee?
Wat zijn er veel jungle knuffels/dieren, verrekijkers binnen gekomen. Heel fijn!
We zijn nog op zoek naar jungle hoedjes/ kleren. Heeft iemand nog iets thuis liggen?

Wie kan ons helpen aan oude gordijnen en/of
stukken stof?
Kleur maakt niet zoveel uit.
U zou ons er heel erg blij mee maken.

Nieuws uit groep 3:
Deze maand staat in het teken van de (Cito) toetsen. De komende weken nemen wij een
aantal toetsen bij de kinderen af op de ochtenden.
Het gaat om een woordenschat toets, spellingtoets, rekentoets en we nemen de
wintersignalering af (leestoets)
Veilig leren lezen
Deze week zijn wij gestart met kern 6. In dit hoofdstuk
worden de laatste vijf letters aangeleerd. Aan het eind van deze kern is het doel dat de
kinderen alle letters correct en vlot kunnen verklanken. Bovendien moeten de kinderen
eenvoudige, eenlettergrepige woorden (bos, dop, gat) correct en vlot kunnen lezen. De
woorden van veilig en vlot zijn ook weer uitgedeeld zodat de kinderen ook thuis weer
kunnen oefenen. Deze week hebben wij de woorden geit (g) en uil (ui) geleerd. Volgende
week komen daar pauw (au) en duif (f) bij!
Rekenen
Een overzicht van wat de kinderen in blok 5 leren heeft uw zoon/dochter mee naar huis
gekregen. Belangrijke onderdelen: tellen met sprongen en stappen op de getallenlijn,
het verschil tussen 42 en 24, ballen en munten (geld), klokkijken, meten, bouwen a.d.h.v.
een bouwtekening, schaduw en contourlijn en bussommen.
Tussendoor oefenen we met het wisbordje:
- hoofdrekenen: 20 – 5, 13 + 4 etc.
- splitsen: ik heb 18 snoepjes op tafel liggen. Ik pak er 10 weg, hoeveel blijven er over?
- sprongen van 10: 10 – 20 – 30 of 5 – 15 – 25
- sprongen van 5 en 2
Vooruitblik:

* woensdag 24 januari: Start van de voorleesdagen
* maandag 5 februari: Workshop Quintus (op school)
* week 6: GSK week
* week 8: 10 minuten gesprekken en het rapport mee

Nieuws uit groep 4:
Volgende woensdag 24 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen 2018. De bedoeling
hiervan is het bevorderen van voorlezen aan kinderen. Onze groep doet hier ook aan
mee. We beginnen woensdag met een gezamenlijk ontbijt. De kinderen moeten een
ontbijt van thuis meenemen. Ondertussen starten we met ons boek "Alberts boom". De
beer Albert ontwaakt uit zijn winterslaap. Zijn lievelingsboom huilt verschrikkelijk. Hoe
kan Albert zijn vriend de boom opvrolijken? We nodigen hierbij u als ouders ook van
harte uit om met ons te ontbijten. Neemt u dan ook uw eigen ontbijt mee? Het zou
fantastisch zijn als er heel wat ouders komen. Vrijdag 2 februari sluiten we dit project
op een feestelijke manier af.

Nieuws uit groep 5:
We gaan de komende weken Cito-toetsen maken voor Begrijpend Lezen, Woordenschat,
Spelling en Rekenen. We hebben ons goed voorbereid, er is veel geoefend en de
kinderen mogen dan laten zien wat ze allemaal al kunnen! Tijdens de tien-minutengesprekken in februari hoop ik de resultaten van de toetsen met u te bespreken.
Nog even een herinnering: op woensdag 24 januari komt er een echte
kinderboekenillustrator in onze klas: Kirsten Offringa. Zij gaat met ons een
prentenboek maken. Dat belooft wat! Dit is ook de eerste dag van de Nationale
Voorleesdagen. Omdat voorlezen ook voor kinderen in groep 5 nog erg leuk en heel
leerzaam is, besteden wij hier zeker aandacht aan in de klas. De startactiviteit met de
illustrator is in elk geval een goed begin! Wilt u uw kind niet al te nieuwe kleren aan laten
trekken die dag? We gaan namelijk met verf werken en het zou jammer zijn als je
allernieuwste trui erg vies wordt…
Hieronder ziet u een afbeelding van een boek dat Kirsten Offringa heeft geschreven en
geïllustreerd:

Op 25 januari begint de “Week van de poëzie”. Dit gaan we in de klas combineren met de
voorleesdagen! En ja, eigenlijk is het Voorleesontbijt iets voor de onderbouw, maar we
vinden samen ontbijten en voorgelezen worden natuurlijk ook nog wel leuk als we al in

groep 5 zitten… Daarom mogen de kinderen allemaal hun ontbijt van thuis meenemen op
woensdag 24 januari. Dan starten we de dag met ontbijt en voorlezen. Helpt u uw kind
herinneren om een boterham en drinken mee te nemen voor het ontbijt?
Als het boek van groep 5 klaar is, wordt u uitgenodigd voor de boekpresentatie in onze
klas. We willen dan een gezamenlijke activiteit met ouders en kinderen gaan doen.
Hierover hoort u later meer…
Als huiswerk hebben de kinderen vorige week de tafels van 1 t/m 6 en 10 meegekregen.
Die moeten ze morgen (vrijdag 19 januari) vlot kennen, ook door elkaar!
Deze week krijgen de kinderen een blad mee om thuis begrijpend lezen te oefenen. Dit
moeten ze thuis lezen en maken en op donderdag 25 januari weer meenemen naar school.
Boekbesprekingen:
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt:
-

Vrijdag 19 januari: Mike
Maandag 22 januari: Joop
Vrijdag 26 januari: Rosalyn

Succes met de voorbereidingen!
Vooruitblik/belangrijke data:
-

-

Vrijdag 19 januari: tafels van 1 t/m 6 en 10 vlot kennen, ook door elkaar!
Woensdag 24 januari: Start Nationale Voorleesdagen met een workshop
“Prentenboek maken” o.l.v. Kirsten Offringa en ontbijt in de klas. Zelf een
ontbijtje meenemen van thuis!!!
Komende weken: Cito-toetsen maken.
Donderdag 25 januari: Huiswerk begrijpend lezen mee terug naar school.

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
We zijn weer heerlijk gestart deze week. We zijn verder gegaan met thema 4 van taal
en spelling. Met rekenen zijn we voor de vakantie al gestart met blok 4 en oefenen we
ook voor de citotoets. Deze worden eind januari afgenomen.
We hebben het vorige week gehad over schattend rekenen, verhoudingen en breuken.
Ze werken in tweetallen in een werkboekje en dat gaat erg goed. De één vult de ander
aan en zo leren we van elkaar, super!
Deze week zijn we hier mee doorgegaan.
We hebben vorige week nagedacht over goede voornemens en een tekening gemaakt. Op
deze tekeningen staan onze goede voornemens en elke dag als we met onze goede

voornemens bezig zijn geweest, op wat voor manier dan ook, dan mogen we een krul
zetten op onze tekening. Eens kijken wie zijn voornemens ook echt uitvoert en bij wie
het voornemens blijven. Vraag maar eens wat de voornemens van uw kind is, want er is
ook iemand die bijvoorbeeld meer de hond uit wil laten. (handig om als ouder te weten
toch?😉). Veel goede voornemens worden blijkbaar in het weekend uitgevoerd, want
afgelopen maandag werden er veel krullen gezet. Leuk om te zien dat de kinderen echt
met hun voornemens bezig zijn.
De kinderen hebben een nieuw huiswerkblad meegekregen. Wilt u ze helpen bij hun
huiswerk? U zou bijvoorbeeld samen de tekst kunnen lezen, uw kind de vragen laten
maken en deze dan daarna samen nakijken. Maandag 22 januari wordt het besproken in
de klas.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Lorenzo! Lorenzo heeft veel goede ideeën, heeft veel
zelfvertrouwen en is erg sterk.

Poëzieposter
Op vrijdag 26 januari vindt in groep 8 van 09.00 tot 11.00 de workshop ‘Poëzieposter’
plaats, georganiseerd door de bibliotheek en Quintis. Het is belangrijk dat de kinderen
deze ochtend oude kleren aan hebben. In voorgaande lessen leren de kinderen kijken
naar illustraties die horen bij gedichten en gaan ze zelf een gedicht maken. Bent u
benieuwd naar de poëzieposters die groep 8 maakt? Dan bent u op vrijdagmiddag om
15.00 van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in groep 8. Ook opa’s en oma’s,
andere familie leden en bekenden zijn uitgenodigd. We zien jullie graag!
Belangrijke data:
-

19 januari: huiswerk

2: februari: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 14 l –iaal –ieel –ueel
-eaal, 15 l lemmeten monniken kieviten , 16 l open lettergreep en 17 l gesloten
lettergreep)
-

22 februari: werkstuk

