Week 42
16 oktober 2020

Inhoud
Rekenen
Sinds vorige week besteden wij op vrijdag meer aandacht aan redactiesommen. In groepjes gaan de leerlingen aan
de slag met opdrachten uit CITO’s van voorgaande jaren. Hierbij maken we gebruik van verschillende manieren van
rekenen, aan de hand van de ‘vertaalcirkel’. Dit houdt in dat leerlingen een som leren benaderen vanuit
verschillende hoeken. Zo kan je bijvoorbeeld de redactiesom tekenen, uitbeelden, neerleggen met materialen,
tekenen op de getallenlijn of de kale som opschrijven.
Week van de Mediamasters
MediaMasters is een digitaal spel over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door
het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.
Van 5 t/m 13 november strijden duizenden klassen tijdens de Week van de Mediawijsheid om de titel ‘Meest
mediawijze klas van Nederland’. Natuurlijk doen wij dit jaar er ook weer aan mee.
Voortgezet Onderwijs
In de eerste week van maart gaan alle leerlingen van groep 8 zich inschrijven voor een middelbare school. Het is
belangrijk dat leerlingen en ouders zich goed oriënteren op de verschillende scholen. Gezien de coronamaatregelen
zijn middelbare scholen nog zoekende hoe ze de leerlingen en ouders het beste kunnen bereiken.
Wilt u zeker weten of een informatiemoment doorgaat? Houd dan zelf de site van de desbetreffende school in de
gaten.

Burgerschap
Bordsessies
In de klas staat er op woensdag de groepsvergadering op de agenda. Tijdens deze vergadering wordt er gesproken
over kwesties die in de klas spelen en we bespreken de doelen die we als groep willen bereiken. Doordat deze
doelen samen met de leerlingen opgesteld worden, zijn ze beter betrokken bij het behalen van dit doel. Als
voorbeeld: ‘Wanneer de timer stopt, zitten we klaar voor de volgende les’ en ‘Wij zijn aardig en eerlijk tegen elkaar’.
Deze doelen zijn terug te vinden op het whiteboard in de klas. Samen met de acties die hiervoor nodig zijn en de
behaalde resultaten.
ZIEN
In de maand november nemen wij in de klas de vragenlijst ZIEN af. Dit is een vragenlijst over de sociaal emotionele
gesteldheid van de leerlingen in de klas. Zo worden er vragen gesteld over vriendschap, veiligheidsbeleving,
pestbeleving en pestgedrag. Aan de hand van deze vragenlijst krijgt de school een beter beeld van hoe de leerlingen
zich op school voelen. Als leerkracht kunnen we hier (waar nodig) acties op uitzetten.

Organisatie
VO-avond
Op dinsdag 27 oktober krijgt uw kind een strookje mee naar huis. Hierop staat naar welke school u en uw kind op
welke tijd kan gaan luisteren. Op dinsdag 27 oktober ontvangt u de links naar de Microsoft Teams bijeenkomsten. In
deze mail staat ook de laatste uitleg en ontvangt u ons informatiefilmpje over het voortgezet onderwijs. Zijn er nog
vragen dan mag u altijd de groepsleerkracht mailen of bellen.
Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 5 november hebben we weer een schoolontbijt, met als thema:
“Een betoverende tijd begint met een gezond ontbijt”. Het nationaal schoolontbijt met dit thema wordt feestelijk
geopend vanuit de Efteling.
We bespreken in de week ervoor met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te ontbijten.
Het gezonde ontbijtpakket bevat:
volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren krentenbollen, glutenvrij brood, glutenvrije bolletjes, volkorencrackers,
halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, thee, ei, komkommers en fruit.
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen:
een bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel. Alles voorzien van naam en graag in een tas!
Deze ontbijtspullen mogen vanaf 4 november al meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 5
november.
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur.
Tot slot:
Wegens aangescherpte RIVM maatregelen maken we geen gebruik van ouderhulp bij het ontbijt.
Uiteraard nemen wij de RIVM maatregelen met betrekking tot hygiëne in acht!

Belangrijke data
-

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
maandag 2 november t/m 6 november: Week van de Mediamasters
donderdag 5 november: nationaal schoolontbijt

Toetsen
- donderdag 29 en vrijdag 30 oktober: rekentoets
Verjaardagen
- Lisa wordt zaterdag 17 oktober 11 jaar!
- Yomna wordt zaterdag 17 oktober 13 jaar!
- Sana wordt maandag 19 oktober 11 jaar!
- Rawa wordt woensdag 21 oktober 12 jaar!
- Jayden wordt woensdag 21 oktober 12 jaar!
- Lieke wordt dinsdag 27 oktober 11 jaar!
Met vriendelijke groeten,
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 6 november

