Week 49
4 decemer 2020

Inhoud
Rekenen
Komende week starten we met een nieuw blok van rekenen, blok 5. In blok 5 komen de volgende onderdelen aan
bod:
• Rekenen met priemgetallen
• Volgorde van bewerkingen
• Prijsstijgingen door inflatie en btw
• Figuren met spiegelassen bekijken
Dit blok zal de komende twee weken starten, maar de toets zal pas plaatsvinden na de kerstvakantie.
Spelling
In blok 4 van spelling zijn we al bezig geweest met het onbeklemtoond meervoudswoord (denk daarbij aan woorden
als perziken, haviken en stommeriken). Verder gaan we dit blok nog kijken naar de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud
en meervoud en vind er veel herhaling plaats van alle spellingcategorieën.
Taal
Voor taal zijn we gestart met het blok 'mysteries'. We zijn aan het leren wat beeldspraak is en hoe je ervoor kunt
zorgen dat je hier een verhaal mee kunt versterken. We leren weer 40 nieuwe woordenschatwoorden en aan het
einde van het blok gaan de leerlingen een mysterieus verhaal schrijven.
Geschiedenis
Voor geschiedenis zijn we gestart met het tweede thema. In dit thema
behandelen we weer vier tijdvakken. Het tijdvak van pruiken & revoluties is
afgelopen week aan bod gekomen. We hebben het gehad over de Franse
Revolutie en over de veroordelingen in deze tijd. De leerlingen hebben geleerd
dat in deze tijd de rechtspraak een stuk anders verliep dan in de huidige tijd.
Engels
We zijn bij het vak Engels alweer twee weken bezig met het derde blok. In dit blok
staat vooral het aspect 'tijd' centraal. Leerlingen leren om in het Engels te
vertellen hoe ze een 'heel', 'kwart' en 'half' uur moeten uitspreken in het Engels.

Burgerschap
Dedagvandaag.nl
Elke ochtend starten we in de klas met het nieuws vanuit de site
www.dedagvandaag.nl. Op deze manier krijgen de leerlingen mee wat er in de wereld
(zowel binnen- als buitenland) gebeurt. De algemene kennis van de leerlingen wordt
hierdoor breder en ze gaan samen in gesprek/discussie over bepaalde interessante
kwesties.
Afgelopen week hebben we het onder andere gehad over de mondkapjesplicht, dat
Buba mocht blijven en hoe de vaccins worden vervoerd.

Gastles HALT
Dinsdag 15 december komt er weer een werknemer van Bureau Halt langs. Eerder dit jaar hebben we een les gehad
over jeugdcriminaliteit, deze keer gaat het over vuurwerk. Ondanks dat er dit jaar geen vuurwerk mag worden
afgestoken, blijft het een belangrijke kwestie om met leerlingen te bespreken. Door middel van deze les worden
leerlingen bewuster van de gevaren en de afspraken in Nederland.

Organisatie
Kerstviering
Donderdag 17 december a.s. staat de hele dag in teken van kerst en saamhorigheid. Deze dag zal iets anders
verlopen dan normaal vanwege de huidige Corona maatregelen. Toch maken we er met de klas een fijne dag van! De
leerkracht gaat samen met de leerlingen de klas omtoveren tot een sfeervol lokaal. Samen gaan ze de tafels
versieren en met knutselcreaties het lokaal versieren. Voor de lunch nemen de kinderen zelf eten mee. De
kerstcommissie heeft wel voor elke leerling een lekkere attentie voorzien.
In de ochtend zullen er verschillende creatieve ateliers en/of activiteiten plaatsvinden. De
groepen 7 van BS EigenWijs komen deze dag van locatie de Rank naar MFA midden om
samen met de groepen 6 en 8 deel te nemen aan de ateliers en de lunch. In de middag
zullen er in elke groep kerstactiviteiten plaatsvinden, waarin de kerstgedachte wordt
meegenomen.
Voortgezet Onderwijs
De middelbare scholen zijn allemaal hard aan het werken om de informatieavonden en
open dagen door te laten gaan. Zowel ‘live’ als ‘digitaal’. Houdt de sites van de middelbare scholen goed in de gaten,
omdat ze bijna overal met een inschrijfformulier werken.
Wanneer er verder vragen zijn horen wij het graag.
Eerste rapport
Vandaag heeft uw kind zijn of haar eerste rapport van groep 8 mee naar huis gekregen. Ook ontvangt u de
uitnodiging voor het oudergesprek via de mail voor een gesprek via TEAMS.
Komende week spreken wij u dus graag samen met uw kind op dinsdag 8 december of donderdag 10 december. Tot
dan!

Belangrijke data
-

Dinsdag 8 december: oudergesprekken
Donderdag 10 december: oudergesprekken
Dinsdag 15 december: gastles bureau HALT over vuurwerk
Donderdag 17 december: Kerstlunch op school
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: kerstvakantie

Verjaardagen
- Zondag 13 december wordt Kifle 12 jaar!
Met vriendelijke groeten,
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 18 december

