Belangrijke data:
-

Vrijdag 13 oktober: Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Dinsdag 17 oktober: Panelgesprek
Donderdag 19 oktober: verzoek om de ouderbijdrage betaald te hebben
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie

Jarigen deze week (en in de herfstvakantie):
-

18 oktober: Luca Klompenmaker uit groep 8
26 oktober: Jaylinn Eilander uit groep 1/2
28 oktober: Sepp Hendriks uit groep 3

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- 19 oktober

Kanjerregel volgende week:
We vertrouwen elkaar.

Algemeen
Panelgesprekken.
De regiegroep ouderbetrokkenheid is druk bezig om het eerste panelgesprek voor te
bereiden. Dit panelgesprek is op dinsdag 17 oktober as. Voor dit panelgesprek wordt een

aantal ouders uitgenodigd. Het kan dus zo maar zijn dat u door een lid van de regiegroep
wordt gebeld met het verzoek om aan dit gesprek mee te doen. We hopen van harte dat
u dan ‘ja’ zegt. Aarzelt u niet. Deze gesprekken zijn natuurlijk nieuw in onze school.
Nieuw voor u, maar ook voor ons. Ik ben er van overtuigd dat deze gesprekken een
waardevolle toevoeging kunnen zijn in de manier waarop ouders en school met elkaar in
gesprek zijn.

Ouderbijdrage
Deze week is de brief meegegeven voor het innen van de ouderbijdrage. Wilt u zo
vriendelijk zijn de betalingswijze zoals die in de brief beschreven is, te volgen? In de
rondgezonden mail (met dezelfde brief) heb ik aangegeven op welke manier u contant
kunt betalen, als dat uw voorkeur heeft. We hopen dat we voor 20 oktober alle
ouderbijdragen binnen hebben. Leidt dit alles voor u tot problemen, neemt u dan rustig
contact met mij op.

Nieuws van de AC

Activiteitencommissie schooljaar 2017/2018
Tanja Seine

tanja@smk-bv.nl

06-83236027

Suzanne den Boer

sedijkstra@hotmail.com

06-43078030

Hadassa v/d Vegt

hr.vanheerde@live.nl

06-14929369

Jeanette v. Dooren

jeanettevandooren@hotmail.com

06-49106800

Elisabeth Banse

elisabethschmidt@home.nl

06-41209440

Fenny v/d Wetering

weteringa@gmail.com

06-24600091

Geralde Smit

geraldesmit@home.nl

06-37409056

Hennie Weijs

whweijs@home.nl

06-26701333

Denise Eilander

denise28042@hotmail.com

06-38671830

Marlies Hendriks

marlies_rensen@hotmail.com

06-29068281

Lydia van Eekeren

lydia_leijen@hotmail.com

06- 54692208

Namens het team: Willi Post, groep 1/2a

Klassenmoeders schooljaar 2017/2018

Groep 1/2:

Jeanette, Hadassa

Groep 3:

Suzanne, Marlies

Groep 4:

Elisabeth, Lydia

Groep 5

Tanja

Groep 6

Fenny, Denise

Groep 7

Geralde

Groep 8

Hennie

Bedankt!
Ik ben mega trots dat ik tweede ben geworden.
Iedereen die op mij heeft gestemd, enorm bedankt!
Vooral wil ik de ouders bedanken, die mij hebben opgegeven.
Wat een mooie, lieve teksten heb ik gelezen.
Zoveel mooie bloemen, presentjes, kaartjes heb ik ontvangen.
Allemaal ontzettend bedankt.
Zelf de wethouder van onderwijs: dhr Spaan, kwam met een mooie bos bloemen, namens
het college.
Iedere dag werk ik met veel liefde en plezier met de kinderen.
#liefsteleukstejufvannederland# dank je wel.
Willi.

Zending

Dit is Danyelu Chepala uit India, ons sponsorkind. Voor hem sparen we elke maandag
zendingsgeld via de stichting Woord en Daad. Van ons geld kan hij naar school en daar
krijgt hij ook dagelijks een warme maaltijd. Spaart u weer allemaal mee? In elke groep
is een spaarpotje waar uw kind het geld in mag doen. Het hoeft echt niet veel te zijn,
wat kleingeld is ook goed, alle kleine beetjes helpen. Dus als u wat kunt missen, neem het
(liefst op maandag) mee naar school. Alvast hartelijk bedankt!!!

Kind op Maandag

Volgende week is het weekthema: Ik ben veranderd.
Lang geleden is Jakob weggegaan van zijn familie, op de vlucht voor zijn broer Ezau. In
de vertellingen horen we hoe Jakob zijn broer terugziet. Voordat het zover is, worstelt
Jakob bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien dat Jakob
veranderd is!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Wij zijn op zoek naar ouders, die een keertje de Boekenbas boeken willen ophalen van
de Stadskazerne en weer willen terugbrengen. U krijgt een parkeerkaart mee, zodat u
rustig tegenover de kazerne kunt parkeren. Bij voldoende opgave zullen we een rooster
maken. Kunnen we ook op u rekenen? Alvast heel erg bedankt, ook namens de kleuters.
Nu de dagen weer kouder worden en de kinderen een dikke jas aanhebben, zou
het fijn zijn dat uw kind zijn/haar jas zelf kan aantrekken en dichtdoen. Na de
herfstvakantie krijgen de kinderen, die dat kunnen een diploma. Blijft u ook
oefenen met uw kinderen?
Ook zou het fijn dat er aan de jas van uw kind/eren een haakje/lusje zit, zodat de jas
netjes aan de kapstok blijft hangen. De vloer is niet altijd schoon.

Jesper Seine is woensdag 11 oktober 4 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd,
Jesper. We hopen dat je een fijne tijd zult hebben bij ons op school. Welkom in groep
1a.

Nieuws uit groep 3:
Een handige tip om te kunnen horen hoe wij de letters uitspreken en
aanleren in groep 3:
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Zo-klinken-de-letters-in-groep-3.htm

Deze link kan u wellicht helpen wanneer u uw kind helpt met veilig & vlot of het lezen van
boekjes!
Suzanne (moeder Noor) en Marlies (moeder Sepp) zijn de klassenmoeders van groep 3
zoals in een vorig Emmapraatje al aangegeven. Zij zijn aanspreekpunt wanneer het gaat
om activiteiten georganiseerd vanuit de AC maar deze moeders zullen ook in
samenwerking met de leerkrachten helpen bij voorbereidingen van verschillende
activiteiten met de groep. U kan dan bijvoorbeeld denken aan het regelen van vervoer
voor een uitje. Vraag van deze week: wij zijn op zoek naar een eierdoos voor elk
kind. Spaart u mee?
Veilig leren lezen
Vorige week heeft u geen nieuws uit groep 3 ontvangen vanwege
de afwezigheid van juf Angela. Daarom nu even een terugblik op
vorige week: Alle kinderen hebben een brief meegekregen
waarop het resultaat van de één-minuut-toets staat. Zo blijft u
op de hoogte van de vorderingen en kan u hier thuis ook op inspelen!
Het thema van kern 2 is ‘Mijn lijf’. De kinderen hebben de woorden teen en een geleerd.
Het blijven lezen van de wisselrijtjes – veilig & vlot – blijft zó belangrijk! Zou u dit thuis
willen blijven oefenen? Herhaling zorgt er namelijk voor dat uw kind de woorden steeds
vlotter leert lezen. Deze week leren de kinderen de woorden neus en buik, de letters die
hierbij horen zijn de letter
‘n’ en ‘b’.
Rekenen
We zijn begonnen met splitsen van aantal tot 11. Poeh, dat valt
nog niet mee!
Vb. De kinderen zien een getal kaartje met 10 en een doos met een kleed erover.
Er liggen 4 losse ballen naast de doos; hoeveel ballen liggen er nu nog ín de doos?
Op deze manier leren de kinderen dat 4 en 6 samen 10 is.
Daarnaast blijft ‘eerlijk delen’ ook terug komen maar de kinderen ontdekken ook dat je
bij oneven aantallen niet eerlijk kan delen. Leuk om thuis ook spelenderwijs aan te
bieden! We gaan verder tellen; vanaf 6 tot 12 doortellen, zonder weer bij 1 te beginnen.
Verder gaan we ook blokkenbouwsels van 4 blokken vergelijken en nabouwen.
Veel nieuwe dingen dus!

Nieuws uit groep 4:

Deze keer iets over Nieuwsbegrip. Dit is een methode voor begrijpend lezen.de
onderwerpen zijn altijd erg actueel. Bij deze methode hoort een filmpje dat we op
dinsdag altijd bekijken. Naar aanleiding van dit filmpje maken we op dinsdag ook een
woord web. Op donderdag krijgen de kinderen altijd de leestekst met vragen. Nu gaan
we proberen om op dinsdag ook op de tablet woordenschat te maken naar aanleiding van
Nieuwsbegrip. Een hele verandering voor de kinderen maar we starten het rustig op.
Dinsdagmiddag zijn we met elkaar naar het bos geweest. Het was gelukkig goed weer en
we hebben van alles gezien. De foto's staan inmiddels op Facebook. Ouders heel
hartelijk bedankt voor het meerijden. Volgende week donderdag hebben we high-tea.
We hopen dat alle ouders komen.

Nieuws uit groep 5:
Rekenen:

We zijn wat extra tafeloefeningen aan het doen, omdat we morgen (vrijdag 13 oktober)
gaan controleren of we allemaal de tafels van 1 t/m 5 goed kennen: op volgorde en door
elkaar. Mochten er kinderen zijn die ze nog niet goed kennen, dan gaan die kinderen
extra oefenen op school en dan krijgen ze ook werk mee naar huis om nog eens extra te
oefenen. We hebben een goede en vlotte kennis van de tafels echt nodig om door te
kunnen met rekenen in groep 5!
Taal:

We zijn gestart met thema 2: “Zintuigen”. Wat zijn zintuigen? Zintuigen helpen je om
informatie te krijgen over de dingen om je heen. Welke zintuigen zijn er? Het gehoor,
de tastzin, de smaak, de reuk, het zicht… Zo oefenen we door uitbeelden, uitproberen
en uitleggen aan elkaar de woordjes over ons nieuwe thema. We gaan ook door met het
oefenen van het alfabet, waarbij we ook moeten kijken naar de tweede letter van een
woord. Voorbeeld: zet op alfabetische volgorde de woorden zoet – zondag – zorgen –
zout. We leren bij het onderdeel spreken&luisteren hoe je een verslag uit moet
brengen en hoe je op een goede manier naar je gesprekspartner moet luisteren. We

leren ook de onregelmatige meervoudsvormen, zoals schip – schepen. De klank verandert
als je deze woorden in het meervoud zet!

Spelling:
We leren in dit thema woorden met eeuw, ieuw, uw, ch, cht en ei. We zullen deze
woorden vooral op school oefenen: de nieuwe methode van taal gaat er namelijk van uit
dat kinderen de woordjes moeten leren schrijven door het aanleren van strategieën,
niet door het “domweg” inprenten van de woordjes. Ze leren de strategie aan en moeten
hem dan kunnen toepassen op alle woordjes met deze klankgroep. We zijn er dagelijks in
de klas druk mee bezig, het gaat vooral om goed luisteren en nadenken over het
spellingprobleem en de bijbehorende strategie om het woord goed op te kunnen
schrijven.

Lezen:
Voor technisch lezen gebruiken we de methode Timboektoe. Deze week oefenen we
samengestelde woorden waarvan één woord een leenwoord is (geleend uit het
buitenland). Bijvoorbeeld: skatebaan, cadeaupapier, computerheld, trainingspak. De
kinderen krijgen het leesblad mee naar huis, zodat ze ook thuis de woorden kunnen
lezen. Het zou fijn zijn als de kinderen de woorden op dit blad dagelijks drie keer lezen.
Zo leren ze de klankgroepen en woorden snel herkennen en dat is heel bevorderlijk voor
het leestempo. Wilt u uw kind helpen herinneren en af en toe voor laten lezen? Dan kunt
u controleren of uw kind geoefend heeft en uw kind kan laten horen hoe goed het al
gaat!
Voorleeswedstrijd.
Morgenmiddag is het zover: de voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8 als afsluiting van
de Kinderboekenweek. Tess en Jeron: zet ‘m op!!! (we zijn al heel trots op jullie als
afvaardiging van onze klas!!!)
En… hoe gaat het verder met de Kinderboekenweek? Leuk! Veel slangen, veel lezen en
een leuke boekenkring door juf Anne! Kijk maar even mee!

Na de herfstvakantie willen we in de klas boekbesprekingen gaan houden. Alle kinderen
worden ingedeeld en krijgen een rooster mee met daarbij een brief over de inhoud van
een boekbespreking. Hoe pak je dat aan? Wat zou je kunnen doen? Waar let de juf op
als jij een boekbespreking houdt? Ze krijgen natuurlijk ook uitleg in de klas en een
voorbeeldboekbespreking door de juf. Ik hoop dat de kinderen op deze manier nog meer
plezier aan lezen gaan beleven en ook leuke boekentips en ideeën van elkaar horen. We
gaan er vooral op een leuke, positieve manier mee om, het is tenslotte de eerste keer en
het is al heel moedig om voorin de klas te staan en jouw boek te presenteren. Dus vooral:
veel plezier allemaal!!!
Vooruitblik:
-

vrijdag 13 oktober: Voorleeswedstrijd + afsluiting Kinderboekenweek

-

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie

-

dinsdag 21 november: bezoek aan de bibliotheek in de Stadskazerne (nadere
informatie volgt na overleg met onze leesconsulente: Anne)

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:

We zijn gestart met een nieuw thema van Taal Actief dit thema gaat over sport. En
daar hebben we al veel nieuwe woorden over geleerd.
In de klas zijn we de afgelopen twee weken druk bezig geweest met de voorrondes van
de voorleeswedstrijd die morgen wordt gehouden. Afgelopen maandag deden veel
kinderen mee: Stan, Jorrit, Mahmoud, Alicia, Jorik, Jolijn, Rafael, Julie en Rune. Wat
hebben ze allemaal prachtig voorgelezen en zich ontwikkeld! Onze complimenten voor
deze kinderen. Stan en Jolijn hebben bij ons in de klas gewonnen en gaan ons
morgenmiddag vertegenwoordigen. We hebben het met aardrijkskunde gehad over
bergen in Europa. We hebben verschillende berggebieden opgezocht in de atlas.
Interessant hoor! Volgende week gaan we iets doen met minimarsjes en minisnickers,
daar wordt je wel enthousiast van! Met taal zijn wij bezig met het maken van een
interview. We hebben in de klas geoefend en nu moeten ze thuis een interview afnemen
met iemand. Dit mag gaan over een sport of beroep. We hebben woensdag een begin
gemaakt, volgende week krijgen ze een blad mee naar huis waarop u kunt lezen wat de
bedoeling is en nemen ze hun zelfbedachte vragen mee. Tijdens hun interview maken ze
notities van de antwoorden die ze daarna weer meenemen naar school om er een verslag
van te maken. Wilt u dit interview vooraf t.z.t. met ze doornemen? Meer informatie
volgt volgende week.
Volgende week donderdag 19 oktober staat de topografietoets gepland. De kinderen
kunnen oefenen via topomaster op www.blinkstart.nl. Met hun eigen inloggegevens en de
schoolcode 539944 kunnen zij zelfstandig oefenen. De levels die goed uitgespeeld
moeten zijn, zijn de levels 1 t/m 3.

Nieuws uit groep 7:
Aanstaande vrijdag is de voorleeswedstrijd. Voor groep 7 gaat Naira strijden om de
felbegeerde eerste plek. Zet ‘m op Naira!
Donderdag na de herfstvakantie is de eerste topotoets. De kinderen hebben deze week
het leerwerk mee naar huis gekregen. Ook op school hebben ze een exemplaar om te
leren.
Met de typecursus van aanstaande maandag krijgen de kinderen een eerste toets. Het
verslag van blz. 74 moet hiervoor geleerd worden. Van het lesboek blz. 37, 38 en 39.

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

