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Ouders
gezocht voor
werkgroep
digitaal
portfolio

Onze school werkt al een aantal jaren met een portfolio van de kinderen. Dit
portfolio is een papieren portfolio. We willen graag de overstap maken naar een
digitaal portfolio. Dit jaar gaan we daarom aan de slag met een werkgroep
“digitaal portfolio”. Hiervoor zoeken we enthousiaste ouders die met ons mee
willen denken. Een digitaal portfolio is een verslag dat de ontwikkeling,
vorderingen en talenten van de leerling vastlegt en bewaart.
Indien u graag onze werkgroep komt versterken dan horen we dit graag van u.
Geef u op via:
administratie@de-klink.nl

Actie jantje
Beton

Aanstaande woensdag gaat de loterij van Jantje Beton van start. De
verkoopperiode is van 12 t/m 26 september. Het thema is:
STOP NOOIT MET SPELEN
De vakantie is weer voorbij gevlogen. De leerlingen hebben dagenlang heerlijk
kunnen spelen. Nu is het tijd om met de Jantje Beton Loterij er samen voor te
zorgen dat meer kinderen kunnen spelen. Ieder verkocht lot helpt voor meer
buitenspelen! De leerlingen komen hiervoor in actie. Spelen is namelijk niet alleen
heel leuk, het is ook heel belangrijk. Daarom komen wij in actie!
Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij voor meer informatie.

Groep 3-4

De kinderen vanaf groep 2 krijgen een boekje mee naar huis en we hopen
natuurlijk van harte dat alle kinderen hun best doen om de loten in eigen familieen kennissenkring te verkopen. Samen met de leerlingenraad wordt er met alle
groepen besproken waar de kinderen graag voor willen sparen zodat we dit
kunnen kopen van de opbrengst van de loten. We houden jullie hiervan op de
hoogte.
Aan u als ouders willen we vragen om zorgvuldig om te gaan met de
verkoopboekjes zodat er geen loten verloren gaan.
Heel veel succes voor onze lotenverkopers!
Wist u dat?
*Groep 3 al heel veel klankjes heeft geleerd! We hebben de woorden ik – zit –
lees –bel – loop – weg - put geleerd. En dus de bijbehorende klankjes: i, k, z, t, l,
ee, s, b, e, oo, p, w, g, u (we spreken de klankjes uit zoals we ze horen).
We hebben flink geoefend met het opschrijven van de klankjes en het opschrijven
van woordjes met de klankjes. Ook oefenen we met de juf de plek van het
klankje binnen een woord (vooraan, in het midden, achteraan).


Iedere leerling van groep 3 heeft een eigen blauwe leesklapper. Hierin
stoppen we iedere week ons pakketje met leeswerkjes. Kijk hier gerust in
met uw kind!

In groep 3 is het belangrijk dat de kinderen de klankjes goed oefenen zodat het
leesproces kan worden opgestart. Tijdens de startgesprekken zal de leerkracht
dan ook een blaadje met de klankjes mee naar huis geven om te oefenen met het

opzeggen van de klankjes.
Je kunt kaartjes met klankjes ook al zelf uitprinten via
http://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/Materialen/letter%20kaartjes.pdf
*Groep 3 bij het rekenen veel heeft geoefend met herkennen van cijfers op de
vingers. Ook hebben ze geoefend met de dobbelsteenstructuur (herkennen van
de ogen op de dobbelsteen, i.p.v. het tellen).
*Groep 4 afgelopen week bij Alles-in-1 heeft geleerd over het wonen in een dorp
of stad? We leerden de voor- en nadelen van een stad of dorp en schreven over
waar wij later het liefst zouden wonen. Deze week leren we over ‘de gemeente’.
*Groep 4 met spelling afgelopen week de kleefletters hebben geoefend? Deze
spellingregel hoort bij de categorie; fopklanken. Kleefletters moeten aan elkaar
kleven en hier mag klankje tussen geschreven worden. Bijvoorbeeld: melk (je
hoort meluk, maar de l en k willen kussen dus er mag geen u tussen). Nog meer
voorbeelden van zulke woorden zijn: park, zalm, film, bergtop, tulp.
 Deze week oefenen we woorden met –nk (bank, zink) en woorden met –
ng (behang, slinger)
*Alle kinderen van groep 3-4 hun eigen huis hebben getekend? Ze hebben er zelf
(met een beetje hulp van de juf) hun straatnaam en huisnummer bij gemaakt.
De huizen worden binnenkort opgehangen in de klas voor het raam. Alvast een
kleine preview.

*De kinderen van groep 3 &4 volgende week gaan knutselen met o.a.
schoenendozen. Er zijn kinderen die hebben aangegeven dat ze een tennisveld,
de school, het voetbal enzovoorts willen maken met behulp van een doos.
Wilt u eraan denken om uw kind een schoenendoos mee te geven? We hebben
deze helaas niet voorradig op school.
Onze mindmap over het thema ‘ons dorp Grathem’ ophangt in onze kring?
Deze wordt nog aangepast/aangevuld.

Er al veel kinderen zijn die spulletjes hebben meegenomen over ons thema?
Komt dat zien! U mag de spulletjes komen bewonderen en er vragen over stellen.
Onze tentoonstelling moet nog een beetje geordend worden, maar het begin is
gemaakt!

We druk bezig zijn met het maken van tekeningen die passen bij onze
tentoonstelling?

De kinderen uw mee willen geven dat u goed op moet letten bij de spullen! Ze
mogen aangeraakt worden maar….

Groep 1-2

Wist u dat…
-

Wij deze week onze klassenregels hebben besproken. We zijn bezig om
deze zichtbaar te maken in de klas. Iedereen maakt een ‘hand’ tekening
en deze komt bij de regels te hangen.

-

Er veel spulletjes van de letter M zijn meegenomen. Groep 2 heeft
afgelopen vrijdag de letter M gekleid, gezocht in tijdschriften, geschreven
en er een werkboekje van gemaakt.

-

We met de meeste ouders en kinderen al een startgesprek hebben gehad.
Het was fijn om even persoonlijk met iedereen te praten.

-

Er deze week nog hard is gewerkt aan het kleuren van de kaart van
Nederland die we hebben gemaakt op de informele ontmoetingsavond.
Deze week gaan we proberen om hem helemaal af te maken.

-

We vanmiddag gaan starten met een nieuw deelonderwerp van het thema
‘ik en mijn lijf’. We gaan beginnen met thema ‘De kapper’. We beginnen
met een prikkelende start. Daarna gaan we met de kinderen
inventariseren wat we allemaal nodig hebben. Mocht u thuis spullen
hebben die we bij het thema kunnen gebruiken, mag uw kind die vanaf
dinsdag mee naar school nemen. We willen namelijk een kappershoek
gaan inrichten op de gang.

-

Bij ons nieuwe thema hoort de lekker K van kapper. De kinderen mogen
spullen meenemen met de letter K, graag voorzien van een naam.

-

Groep 5-6-7-8

Wij nog hulp zoeken bij ons thema. Als afsluiting zouden wij graag een
‘stoere haren modeshow’ willen organiseren. De vrijdagochtend voor de
herfstvakantie, 12 oktober, mogen groep 1-2a en 1-2b optreden tijdens de
viering. Het lijkt ons leuk als er ouders of opa’s of oma’s de haren van alle
kinderen willen stylen. Tijdens de viering lopen wij dan een modeshow met
onze mooie kapsels. Als u hierbij zou willen helpen, zou u dit dan even bij
de leerkracht van uw kind willen aangeven? Leuke ideeën voor deze
afsluiting of voor het thema zijn altijd welkom!
Wortelcakes mmmmm!
Heel veel kilo’s wortelen oogstten wij uit onze
schooltuin!
We hebben ze een lekker badje gegeven en
flink gewassen. Daarna hebben we ze
geraspt. We bakten er heerlijke wortelcake
van, 3 stuks.
Het beslag was al om van te smullen (we
hebben er uiteraard van geproefd). De school
werd gevuld met een heerlijke geur!
Daarnaast werd er ook heel hard gewerkt en
goed samengewerkt om alle worteltjes op tijd
geraspt te hebben en om de baksels op tijd af
te hebben voordat het weekend begon!

Het thema
Ook deze week hebben wij weer veel geleerd over Afrika en Azië. We schreven
verder aan ons werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. We zijn bezig geweest
met de inhoud ervan, die halen wij vooral uit boeken. We maakten Afrikaanse
maskers van papier, leerden liedjes en maakten zandtekeningen. In de viering
van vandaag lieten we van al deze dingen kort iets zien.
Ook hebben we nagedacht over wat we al allemaal weten over Afrika en Azië en
wat we nog zouden willen weten. We hebben heel veel vragen opgeschreven op
gele plakbriefjes. Deze hebben we toen samen geclusterd. We keken welke
vragen bij elkaar horen en maakten zo groepjes. Bijvoorbeeld vragen over eten &
drinken, over cultuur, over dieren en de natuur. Alle vragen zijn met speciale
stiften op de deuren van de klaslokalen geschreven. Zo kunnen we er elke dag
naar kijken en samen zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Hieronder de planning van de vieringen voor de aankomende weken:
14 sept.
21 sept.
28 sept.
5 okt.
12 okt.

Viering in de klas
Stamgroep 1-2B & 7-8
Stamgroep 5-6 & 3-4
Viering in de klas
Stamgroep 1-2A & 1-2B

De vieringen starten om 11.30 uur en duren tot 12.00 uur.
Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
12 September
Start jantje Betonloterij
Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
Er zijn geen jarigen deze week
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

