Belangrijke data:
-

Maandag 19 en woensdag 21 februari: tienminuten-gesprekken
Vrijdag 23 februari: groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur. Zelf brood en
drinken meenemen!
Vrijdag 23 februari: Rapport mee
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie

Jarigen deze week:
- 22 februari: Lorena Rijke uit groep 1/2

We wensen je een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 22 februari

Kanjerregel volgende week:
Niemand blijft zielig!

Algemeen
Hoofdluis
In twee groepen is hoofdluis geconstateerd. De klassen die het betrof zijn extra
gecontroleerd en de ouders van die groep zijn via de mail op de hoogte gebracht. Door
zo snel te reageren houden we nu al tijden het ‘luizenprobleem’ binnen de perken. Als er
hoofdluis in een groep is, is het verstandig om lange haren in een paardenstaart te
hebben. Dit wordt ook door de luizenmoeders gedaan. Alles met de bedoeling zo weinig

mogelijk ‘overloop’ te hebben. Mocht u liever niet willen dat dit met uw kind gebeurt,
laat dat dan even aan de leerkracht weten.
Parro
In het vorige Emmapraatje heb ik u verteld dat we een proef doen met de Parro app.
Inmiddels is de proef van start gegaan met de ouders van groep 3. Er zijn al veel ouders
uit deze groep die in contact staan met de school via Parro. Heeft u de app nog niet
gedownload? U helpt ons door dit te doen en zelf te ervaren wat voor- en nadelen van de
app zijn. We hopen dat alle ouders van groep 3 mee gaan doen. We gaan de proef
uitbreiden met groep 6. Over enkele weken gaan we onze bevindingen op een rij zetten.
10 minutengesprekken
Op maandagavond 19 februari en woensdag 21 februari worden er
10-minutengesprekken gehouden. We bespreken dan samen de voortgang van uw kind.
Hierbij zijn de kinderen van groep 5 t/m 7 ook van harte uitgenodigd.
Het eindadvies voor kinderen van groep 8 wordt tijdens deze avond ook gegeven.
Uiteraard gaan we er vanuit dat de kinderen hier zelf ook bij aanwezig zijn.
De uitnodiging is vorige week meegegeven naar huis. Wanneer het tijdstip u niet schikt,
wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht?
Alvast bedankt!
Gezocht: overblijfmoeders en/of – vaders
Wij zijn voor de dinsdag op zoek naar overblijfouders. Lijkt het u leuk om dit (tegen
vergoeding) te doen, neemt u dan contact op met juf Maja (06 25187541)

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag
Fijn dat we zoveel kinderen en ouders mochten zien tijdens de
gezinsdienst in de Westerkerk, wat een mooie afsluiting van deze
week. Fijn dat u er was!!!
We gaan de komende weken verder met de Bijbelverhalen uit het
boek Marcus en dan gaat het over het dochtertje van Jaïrus: een
bezorgde vader, een zieke vrouw (die tussendoor komt omdat zij gelooft dat Jezus haar
kan genezen) en dan de dochter van Jaïrus die door Jezus wordt opgewekt. Wat een
wonderen gebeuren er!!!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Woensdag 7 februari was de workshop van Quintus: “Taal in Beeld”
Het was een hele gezellige morgen met Kristen Offringa van Quintus.
Er waren heel veel mama's en oma's om de kinderen te helpen met hun kunstwerk.
Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt door de kinderen.
Het was een leerzame morgen.

In de klas zijn we druk bezig met de Olympische
Spelen. We hebben een erepodium gemaakt, die we
gebruiken met de prijsuitreiking. Ook maken wij
medailles en houden we de medaille regen van
PyeongChang bij. Voor de kinderen een leuke ervaring.
In de klas houden wij ook verschillende wedstrijden.

Vrijdagmorgen 23 februari kunt u weer met uw kind/eren een boek lenen uit onze
schoolbieb, om tijdens de vakantie te lezen. Veel leesplezier!
Vooruitblik:
* Maandag 19 februari en woensdag 21 februari: 10 minuten gesprekken
* Vrijdag 23 februari de rapporten mee.

Nieuws uit groep 3:
Na de voorjaarsvakantie gaan wij ons nog meer richten op het zelfstandig werken in
groep 3 om de zelfstandigheid van uw kind te bevorderen.
Hoe gaan we dit doen:
* wij gaan de ‘vraagtekenblokjes’ introduceren. In een volgend Emmapraatje zullen wij
deze verder toelichten en wellicht kan uw zoon/dochter het thuis dan ook al vertellen!
* wij gaan op sommige dagen werken met een dagtaak. Elk kind krijgt overzichtelijk de
‘taken’ van die dag op papier en kan voor zichzelf bijhouden wat al gemaakt is en wat nog
gemaakt moet worden.
Wij willen u graag uitnodigen om op vrijdagochtend 9 maart bij ons in de klas te komen.
Deze ochtend presenteren de kinderen dan het prentenboek ‘Het verboden bos’ waar ze
zelf aan gewerkt hebben. U bent van harte welkom van 11.30 uur tot 12.00 uur.
Het is voor ons prettig om vooraf te weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen. Bij de
deur van groep 3 hangt een lijst; zou u uw naam willen noteren als u komt?
Veilig leren lezen
De brief voor het Letterfeest is deze week uitgedeeld.
Deze week hebben de kinderen het lettercluster sch geleerd en volgende week leren wij
het lettercluster –ng geleerd. Dan maken de kinderen ook kennis met woorden die
eindigen op een –d (oud, brood) of op een –b (heb).
Deze week zijn de nieuwe oefenwoordjes weer meegegeven. Succes met oefenen!
Rekenen
Volgende week starten wij met blok 6.
Na de Cito rekenen hebben wij ook weer een houvast over de ontwikkeling van uw kind op
rekengebied. Dit gebruiken wij weer tijdens de rekenlessen om de onderdelen die als
moeilijk worden ervaren extra aandacht te geven.
Het automatiseren van bijvoorbeeld 5 + 5, 8 + 8 blijft een goede oefening. Net als de
sommen onder de 10. Dat het uitrekenen van deze sommen ‘automatisch’ gaat.
Wij hopen u volgende week te zien tijdens de 10 minuten gesprekken!

Nieuws uit groep 4:
Er is deze week geen nieuws uit groep 4.

Nieuws uit groep 5:

We zijn na de Cito-toetsen weer volop bezig met het “normale” programma. Met rekenen
maken we nu samengestelde tafelsommen: 6x14=… U begrijpt wel dat het heel belangrijk
is dat de kinderen de tafels goed kennen! Ook voor de deelsommen waar we volop mee
bezig zijn. Blijf ook thuis oefenen alstublieft!
Het thema voor taal en spelling is: In de ruimte. Bij spelling oefenen we au-woorden.
Het verschil tussen au en ou kun je niet horen, dus het zijn weet-woorden: woorden die
je uit je hoofd moet leren. Om het wat makkelijker te kunnen onthouden, hebben we een
au-verhaal met een woordjesplaat erbij. Die plaat krijgen de kinderen mee naar huis om
te oefenen als huiswerk. Het dictee is pas een paar weken na de voorjaarsvakantie, maar
de woordjesplaat kunnen de kinderen thuis wel alvast regelmatig bekijken en oefenen.
Wist u dat…
…je drie jaar onderweg zou zijn met een raket om van de aarde naar de zon te gaan?
…de zon 110 keer groter is dan de aarde?
…de zon een ster is, maar de maan niet?
…de temperatuur op de maan varieert van min 170 graden tot plus 120 graden Celsius?
…dat dat afhankelijk is van of de zon erop schijnt of niet?
Wij weten dat nu wel, want we hebben het onderzocht bij biologie! We mochten
samenwerken en lekker speuren in het bronnenboek naar informatie. We hopen in de
komende weken nog veel meer te leren over de aarde!

Boekbesprekingen:
- Vrijdag 16 februari: Thalita
- Maandag 19 februari: Joop
- Vrijdag 23 februari: Naroa
Vooruitblik:
- Maandag 19 en woensdag 21 februari: tienminuten-gesprekken
- Vrijdag 23 februari: continurooster tot 14.00 uur: zelf eten en drinken
meenemen!
- Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie

Nieuws uit groep 6:
Volgende week starten we met een nieuw thema van taal en spelling. We oefenen op
taalgebied met de persoonsvorm, voegwoorden en we leren ook weer nieuwe woorden
tijdens de woordenschatlessen. We gaan weer met nieuwe regels aan de slag. Voor
spelling ziet het leerblad voor de dictees er vanaf thema 5 anders uit. De leerlingen
krijgen
alleen nog de weetwoorden mee naar huis, zodat zij deze kunnen leren voor de toets.
De regelwoorden en de luisterwoorden krijgen de leerlingen niet meer mee naar huis.
Wanneer de leerlingen graag alle woorden thuis willen oefenen kunnen zij dit doen via
www.schoolbordportaal.nl . Op school komen natuurlijk alle woorden die horen bij het
thema aan bod.

We hebben vorige week het tweede thema van geschiedenis afgerond. Het leerblad is
maandag mee naar huis gegeven en de toets staat gepland op dinsdag 20 februari. U
kunt uw zoon of dochter goed helpen door vragen over de tekst te stellen. De
onderstreepte woorden zijn belangrijke woorden en de plaatjes vertellen ook veel over
de inhoud van de lessen. We hopen dat de kinderen fijn samen kunnen oefenen.

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

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De eerste kampioen van de week is Danique. Zij is onder meer kampioen in: beste BFF
zijn, tekenen en paardrijden.
Natuur en techniek
Deze week zijn we gestart in groep 8 met het thema slimme sporters. Dit thema sluit
mooi aan bij de olympische spelen.
Belangrijke data:






16 februari: huiswerk
22 februari: werkstuk
13 maart: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling
l oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 18 l
stoffelijke bijv. nw., 19 l open lettergrepen, 20 l open lettergreep en 21 l
x)
12 maart: toets natuur en techniek thema 2.

