Week 10
12 maart 2021

Inhoud
Rekenen
Komende weken starten we aan blok 8 van rekenen. In dit blok herhalen we vermenigvuldigen en delen met
kommagetallen en leren we wat Romeinse cijfers zijn. Ook gaan we dit blok weer verder met het werken aan onze
specifieke rekendoelen voor de Centrale Eindtoets. De afgelopen weken hebben we de volgende twee doelen met
de klas behaald:
- Ik kan lengtes, gewichten en inhouden omrekenen.
- Ik kan samengestelde eenheden gebruiken en uitleggen zoals kilometer per uur.
Taal
Sinds afgelopen week zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk het thema
'portret'. We leren nieuwe woorden, kijken naar hoe belangrijk lichaamstaal is en
we gaan een interview schrijven en deze bij elkaar afnemen.
Natuur
De zijn alweer op de helft van het thema 'Slimme Sporters'. In deze lessen hebben
we geleerd wat onze eigen lichamelijke krachten zijn en welke organen/zintuigen
we in ons lichaam hebben die belangrijk zijn om bepaalde sporten uit te oefenen.
Engels
Voor Engels zijn we gestart met Unit 4. In deze Unit besteden we aandacht aan de benamingen van
vervoersmiddelen, verdiepen we ons over het vliegveld en leren we de juiste grammaticale vervoegingen bij het
werkwoord 'going'.
Thema 'tijdjagers'
Vanuit de bibliotheek zijn we in groep 8A gestart met het thema 'tijdjagers'.
Het spel draait om het ontcijferen van de boodschap. Daarvoor is kennis van
historische jeugdboeken nodig. Tijdens dit thema ontdekken leerlingen dus
allerlei boeken die gaan over één of meerdere tijdvakken vanuit de
geschiedenis. Ze kiezen allemaal één boek uit en gaan deze in de komende 4
weken lezen. Deze tijd geven we ze op school, maar ze moeten ook thuis lezen.
Daardoor hebben we de hoeveelheid huiswerk voor groep 8A de komende
weken compacter gemaakt, zodat ze hier ook de ruimte en tijd voor krijgen.
Over 4 weken gaan we aan de hand van onze kennis een spannend spel spelen.
De leerlingen krijgen dan anderhalf uur de tijd om de boodschap van de
Schrijvers van de Ronde Tafel te ontcijferen. Het komt dan aan op kennis,
snelheid en samenwerking, waarbij verschillende talenten en vaardigheden
van leerlingen nodig zijn. Wij zijn heel benieuwd!
Na 5 weken is het project voor groep 8A afgelopen en zal het project naar
groep 8B gaan.

Burgerschap
Whatsapp
We hebben vernomen dat er een groepswhatsapp van groep 8B is waarin plaatjes worden gedeeld die niet voor alle
leerlingen als prettig worden ervaren. Komende week met de Week van de Lentekriebels wordt er weer aandacht
besteed aan het gebruik van Sociale Media en de invloed hiervan op andere leerlingen. Verder zijn er gesprekken
gevoerd met enkele leerlingen en ouders. De leerlingen hebben nu onderling afgesproken dat er geen ongepaste
plaatjes meer gestuurd mogen worden. De leerling die beheerder is van deze app weet weer wat zijn/haar taak is en
wat er moet gebeuren als er ongewenste plaatjes worden gedeeld met elkaar.
Wij willen u als ouders vragen om het gesprek hierover te voeren met uw en/of soms de telefoon te controleren.
Het zou fijn zijn als u als ouders thuis met uw kind het gesprek hierover voert.
Lentekriebels

Komende week is het weer de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het
speciaal- en basisonderwijs. In deze week geeft de school les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 15 t/m 19 maart 2021 in het thema van: ‘Seksuele en
gender diversiteit!’
De school sluit met de lessen rationele en seksuele vorming aan op de ontwikkelingen van elke
leeftijdsgroep en ondersteunt leerlingen met het geven van juiste informatie en het leren van
vaardigheden. Leerlingen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om
hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze
hun mensen, wensen en grenzen mogen aangeven.
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels
vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl.
Voor verdere vragen over de Week van de Lentekriebels
kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Organisatie
Inschrijven op de middelbare scholen
Komende week gaat u uw kind inschrijven voor een middelbare school. Afgelopen vrijdag heeft
uw kind een envelop hiervoor mee naar gekregen. Het is van belang dat als u uw kind digitaal
aan gaat melden, dat u hiervoor een account aanmaakt op LDOS. Ook hier heeft u van ons
de benodigdheden ontvangen. Is er toch nog iets bij u ontschoten of heeft u nog een vraag?
Stuur dan vooral even een mailtje naar de groepsleerkracht.
Lukt het op de avond zelf niet om uw kind aan te melden? Op maandag 15 maart en dinsdag
16 maart zitten wij digitaal op Teams voor u klaar om met u te videobellen over vragen
rondom de aanmelding. Hiervoor kunt u onderstaande link gebruiken:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YThhYTE1OTUtOGRhMy00Yzg2LWFiMjAtMjhlM2JkMmZiYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%227d22c0ef-3bc4-4f54-8ab2-0eab5c4f89d7%22%2c%22Oid%22%3a%2280e6a5c4-389d-4909-8f6856c12fb80409%22%7d

Week van het Geld
In de week van maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maart is het officieel de Week van het Geld. Doordat de afgelopen
weken/maanden anders zijn gelopen dan gepland, liggen onze prioriteiten nu even ergens anders. Dat betekent dat
we de Week van het Geld terug laten komen in de maand mei/juni.

Belangrijke data
-

maandag 15 maart t/m vrijdag 19 maart 2021: Week van de Lentekriebels
maandag 15 maart en dinsdag 16 maart: aanmelddagen op de middelbare scholen (een enkele school heeft
ook nog woensdag 17 maart t/m vrijdag 19 maart)

Verjaardagen
De komende twee weken hebben zijn er geen jarigen.
Met vriendelijke groeten,
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 26 maart.

