Belangrijke data:
-

Vrijdag 13 oktober: voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8

Jarigen deze week:
Deze week zijn er geen jarigen…

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- donderdag 19 oktober

Kanjerregel volgende week:
Niemand blijft zielig!

Algemeen
Iedereen die heeft geholpen door middel van een stem op Juf Willi, hartelijk dank. Het
heeft geresulteerd in een mooie tweede plek!

Zending

Zoals ik vorige week al vertelde, hebben we een brief gekregen van Danyelu. Hij is
ontzettend dankbaar voor onze hulp en hij vertelt dat hij voor ons bidt. Hij wil graag
dat wij dat ook voor hem doen! Danyelu is op zomerkamp geweest, nadat hij goed
gewerkt heeft op school en zijn toetsen heeft gehaald. Het is op de plek waar hij
woonde erg heet geweest deze zomer en dat gaf veel problemen in het gebied. Gelukkig
gaat het goed met hem. Hij vindt het fijn dat hij veel uit de Bijbel kan leren en hij
bedankt ons daarom nog een keer extra voor onze hulp!
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze week het blad Verrekijker gekregen. Dat is
een uitgave van Woord en Daad, de organisatie waarbij we sparen voor Danyelu. Het blad
gaat over het zendingswerk. Misschien dat sommige kinderen er in de klas nog mee aan
het werk zijn; het blad krijgen ze mee naar huis!

Kind op Maandag

“Horen wij nog bij elkaar?” Dat is het thema voor volgende week. Jakob reist terug naar
zijn vaderland en vraagt zich af hoe Ezau, zijn broer, die hij lang geleden bedrogen
heeft, zal reageren. Is Ezau nog boos? Wil Ezau hem nog wat aandoen? Horen ze nog bij
elkaar, ondanks alles? De vertellingen staan in de Bijbel in Genesis 31 en 32.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Zoë Last is zondag 4 jaar geworden. Welkom bij ons op school/ in de klas. We hopen dat
je het heel gezellig en fijn zult vinden op de Emmaschool.
Denkt u er nog even aan om dinsdag 10 oktober de Boekenbasboeken in te leveren? We
hopen dat u er samen met uw kind heel veel plezier van hebt gehad. Wist u dat de
kinderen ook uit de schoolbibliotheek mogen lenen? Loopt u maar eens even bij de
biebouders langs, die voor schooltijd altijd in de schoolbieb zijn.

Woensdag 4 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema is
“spannend, bang zijn.”
Bij de kleuters werken/spelen we over spinnen. Hebt u thuis nog plaatjes, boeken over
spinnen, mogen de kind/eren die dan mee naar school nemen? Alvast bedankt!
We zullen liedjes leren over spinnen en taal/rekenspelletjes doen. Ook zullen we samen
met de kinderen spinnen/webben zoeken.. Ons themawoord tijdens de
Kinderboekenweek is WEB. We hopen dat het een heel leerzaam thema zal zijn.

Onze huishoek is al weer aardig aangevuld met nieuwe spulletjes. Moeders/oma’s
allemaal heel hartelijk bedankt.

Tijdens de Kinderboekenweek willen we extra veel voorlezen. Misschien vindt u dat ook
wel leuk. We zijn op zoek naar mama's/papa's/opa's/oma's die volgende week een
keertje willen voorlezen aan een klein groepje kleuters. Lijkt u dat iets, wilt u dat dan
even met de juf overleggen voor een tijdstip? We hopen dat er veel ouders/grootouders
zich zullen aanmelden.

Nieuws uit groep 3:
Deze week is er geen nieuws uit groep 3.

Nieuws uit groep 4:
Gevonden!
Aan de kapstok bij de koffiekamer hangen twee leren jasjes die niet van collega's
zijn. Wie van de ouders mist een zwart leren jasje? Bij de ene staat Only maat
40. Komt er niemand dan gaan de jasjes mee naar de Oekraine.
Deze week gaan de Bijbelverhalen over Jakob die weggaat bij zijn oom Laban. De
Kinderboekenweek is inmiddels begonnen en wij hebben heel veel boeken over Spinnen
verzameld. Met elkaar hebben we een mooie herfsttafel gemaakt met ook heel veel
spinnen. Volgende week dinsdag gaan we naar het bos en
gaan dan ook op zoek naar de herfstspin en de kruisspin. Met taal zijn we bezig met het
alfabet te leren. Sommige kinderen kunnen hun naam op een hele speciale manier
schrijven. Vraagt u de kinderen er maar eens naar! In blok 2 van rekenen zijn we bezig
met het positioneren van getallen en het verdubbelen van getallen. In dit blok komt ook
de kalender en het begrip kilogram aan de orde. Er zijn al verschillende briefjes voor de
high tea binnen. Fijn dan kunnen we met elkaar en gezellige middag houden.

Nieuws uit groep 5:
Rekenen:

Met rekenen gaan we in blok 2 beginnen! In dit blok gaan we het getallengebied tot 1000
verder verkennen. We gaan tellen rondom de honderdtallen: wat komt voor 500 en wat
erna, tel maar verder vanaf 398, tel terug vanaf 702… Best pittig, maar we gaan veel
oefenen! Ook gaan we aan de slag met gewicht/wegen: een hele, een halve en een kwart
kilogram. We meten en noteren temperatuur en we gaan de datum opschrijven met
cijfers, bijvoorbeeld 02-10-2017.
En dan de tafels: het is en blijft belangrijk dat de kinderen de tafels vlot kennen! In
groep 4 hebben ze de tafels allemaal geleerd en we gaan ze in groep 5 herhalen. Op

vrijdag 13 oktober moeten de kinderen de tafels van 1 t/m 5 kennen: op volgorde en
door elkaar. Helpt u uw kind met oefenen/overhoren?
Taal:

We ronden deze week thema 1 af. Volgende week gaan we met thema 2 aan de slag en
dan wil ik u daar graag wat meer over vertellen.
Spelling:
Een meedenkende moeder vroeg of de kinderen de dicteewoorden wat eerder mee naar
huis kunnen krijgen om te oefenen, want vorige week moest dat in het weekend nog
gebeuren en kinderen willen ook graag weekend. Klopt helemaal! We oefenen op school
heel veel met de dicteewoorden en de spellingcategorieën die de kinderen daarvoor
moeten kennen en ik vind het heel fijn als u thuis ook met uw kind oefent. Daarom wil ik
volgende week alvast de woordjes meegeven, dan kunt u gedurende drie weken (de tijd
dat we op school oefenen met dit type woordjes) thuis mee-oefenen met uw kind.
Bedankt voor het meedenken!!!
Voorleeswedstrijd.
De voorrondes van de voorleeswedstrijd zijn achter de rug en de winnaars van groep 5
zijn Jeron en Tess. Zij mogen op 13 oktober namens groep 5 meedoen aan de Koningin
Emmaschool- voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd, Tess en Jeron, we zijn supertrots op
jullie en we wensen jullie namens de hele klas succes bij de “grote wedstrijd”, jullie
kunnen het!

De voorrondes….. Daar zit je dan voorin de klas,
knap hoor! En we hebben meteen weer wat tips voor leuke boeken. Bedankt allemaal!!!

En dan nu de winnaars uit groep 5…

Jeron en Tess!!! Gefeliciteerd en succes op 13 oktober!!!

Aardrijkskunde.
Even een beeld van het werken met de atlas: Is de aarde plat? Past de aarde op een
kaart? En waar is Nederland nou toch??? We zoeken het uit, zoals u ziet!

Volgende week gaan we aan de slag met geschiedenis en we gaan een heel stuk terug in
de tijd: de prehistorie, het tijdvak van jagers en boeren. Toen had je niet zomaar een
maaltijd op tafel, en het was allemaal nog flink gevaarlijk ook…
We genieten ondertussen dagelijks van de Kinderboekenweek: we weten al wat meer
over slangen en een terrarium en we praten over bang zijn: het is helemaal niet erg om
bang te zijn, iedereen is wel eens bang. Laten we het vooral eerlijk vertellen, dan kunnen
we elkaar helpen!
In november willen we met de klas naar de bibliotheek in de Stadskazerne gaan. Ik ga
met onze leesconsulente Anne in overleg over hoe en wanneer wij aan de beurt zijn. U
hoort hier uiteraard nog meer over!
Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
Deze week is er geen nieuws uit groep 6.

Nieuws uit groep 7:
Deze week is er geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Benjamin! Benjamin is sportief, behulpzaam en werkt
tijdens het zelfstandig werken heel rustig.
Voorronde voorleeswedstrijd groep 8
Dinsdagmiddag 10 oktober vinden de voorrondes van de voorleeswedstrijd plaats in
groep 8. Noa, Lotte, Hannah en Nadiël laten dan zien hoe goed ze kunnen voorlezen.
De twee beste voorlezers gaan door naar de finale op vrijdag 13 oktober. Op deze
datum wordt bepaald wie er doorgaat naar de volgende ronde in de bibliotheek van
Kampen (de Stadskazerne).

Belangrijke data:
-

6 oktober: huiswerk inleveren

Kinderboekenweek
De nationale voorleeswedstrijd
Volgende week vrijdag, 13 oktober is het al zover…dan strijden de finalisten van de
Koningin Emmaschool om de titel ‘Voorleeskampioen 2017’!
Op dit moment vinden de voorrondes plaats in de groepen 5 t/m 8. Van iedere groep
mogen twee leerlingen door naar de finale. Uit groep 5/6 komt er een winnaar. De
kampioen van groep 7/8 vertegenwoordigt onze school bij de tweede (lokale) ronde!

Opening Kinderboekenweek.
Hier even een impressie van de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 4
oktober…

Nienke is de trotse winnaar van de vakantie-leesfoto. Gefeliciteerd, Nienke, en geniet
van het mooie boek dat je hebt gewonnen!!!

