Nr: 5 Datum: 17 september 2018
Problemen
berichten
ouderportaal

Lijst schema
vieringen
Groep 3-4

Beste ouders,
De leerkrachten van De Klink hebben gemerkt dat er problemen zijn bij het
versturen en ontvangen van persoonlijke berichten naar de leerkracht via
Ouderportaal.
Blijkbaar ontvangen we niet alle berichtjes. Als u als ouder een bericht naar de
leerkracht stuurt en u ontvangt geen reactie (binnen 1 werkdag) dan kan het zijn
dat het bericht dus niet is aangekomen. Dit is erg wisselend, bij de ene ouder
komt dit probleem wel voor en bij de andere niet. We gaan het probleem intern
oppakken. Als u er zeker van wilt zijn dat uw bericht gelezen wordt, kunt u het
beste even een bericht sturen naar het emailadres van de desbetreffende
leerkracht.
Excuses voor het ongemak!
Beste ouders,
Onderaan de pagina vindt u een bijlage met daarop een schema van de
vieringen. Hierop kunt u lezen wanneer uw kind/de klas aan de beurt is.
*Wist u dat……….???
Groep 3 al heel veel klankjes heeft geleerd! We hebben de woorden ik – zit – lees
–bel – loop – weg – put- hek – paal - doel geleerd. En dus de bijbehorende
klankjes: i, k, z, t, l, ee, s, b, e, oo, p, w, g, u, h, aa en d (we spreken de
klankjes uit zoals we ze horen).
Succes met thuis oefenen!
Groep 3 afgelopen woensdag de schrijfles buiten heeft gedaan?
We oefenden nog eens de cijfers 0 t/m 10 (zie foto’s)

Groep 4 afgelopen week bij spelling de categorie fopklanken hebben aangevuld?
We leerden woorden met –ng (bang, zing) en woorden met –nk (bankje, donker)
We laten ons bij deze woorden niet meer foppen!

We afgelopen donderdag met de juffen een speurtocht hebben gelopen door
Grathem op zoek naar de foto’s?
We hebben de hotspots gevonden!

We afgelopen vrijdag lekker samen gespeeld hebben in de
handvaardigheidsruimte?
W

Groep 1-2

Wist u dat……….
-We dinsdagmiddag naar de bibliotheek gaan om een boek uit te zoeken.
Boeken die ingeleverd moeten worden kunt u meegeven.
-Groep 1-2b aanstaande vrijdag aan de beurt is om op te treden in de viering.
We zijn hiervoor al druk aan het oefenen. Dus kom kijken a.s. vrijdag om 11.30u.
-Er op woensdagmorgen 26 september van 9.00u tot 9.45u op school een
muzikale voorleesactiviteit voor groep 1 en 2 is. Dit ter ere van het 10-jarig
bestaan van Bibliocenter. De activiteit vindt plaats in de vieringruimte. Jullie als
ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren. Broertjes en
zusjes kunnen helaas niet deelnemen. De kinderen zitten vooraan op de banken.
Jullie mogen net als tijdens de viering achterin plaatsnemen.

-We op dinsdag 2 oktober met beide groepen een bezoek mogen brengen aan
Kapsalon Zentjens in de Dorpsstraat. Groep 1-2b gaat van 11.00 tot 11.30 uur.
Groep 1-2a gaat van 11.30-12.00 uur. Wij zijn hierdoor iets later terug op school
dan 12.00 uur. Excuses voor het ongemak! Mocht dit voor u een probleem zijn
kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
-We vorige week de landkaart hebben afgemaakt en bevestigd op een houten
plaat. Misschien hebben jullie hem al zien staan in de groepen.
-De kinderen al veel spullen hebben
meegebracht voor onze kapsalon. Het
lijkt steeds meer op een echte salon.
We hebben hard gewerkt aan een
geschikte inrichting. Deze week gaan
we er echt in spelen. Misschien komen
we er tijdens het spelen achter dat we
nog iets missen. Het kan dan van thuis
meegenomen worden of worden
geknutseld.
- We op maandagochtend beginnen met
een vertelkring over het weekend. Kinderen mogen dan iets meenemen waarover
ze kunnen vertellen. Dit kan iets zijn van een uitstapje maar ook een stuk
speelgoed waar ze in het weekend veel mee hebben gespeeld. Op de andere
dagen is het niet de bedoeling dat kinderen iets meenemen. Iets voor het thema
of voor de letter mag natuurlijk altijd.
-We tijdens thema’s werken met een weektaak. Er zijn verschillende werkjes die
de kinderen de komende weken verplicht
moeten doen die passen in het thema. De
kinderen mogen zelf bepalen wanneer ze de
werkjes doen.
-Wij in de kring onderzoeksvragen hebben
bedacht bij het thema Kapper. We gaan de
komende weken op zoek naar de
antwoorden. De vragen zijn te bewonderen
op onze vragenmuur.
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Week

Project

Datum

Wie

38 A in 1

Afrika Azie

21-sep 1/2B & 7/8

39 A in 1

Afrika Azie

28-sep 5/6 & 3/4

40 AA

AA3

41 A in 1

Afrika Azie

42

Herfstvakantie

43 AA

AA 4

44 A in 1

Kunst

2-nov 3/4 & 7/8

45 A in 1

Kunst

9-nov 1/2A & 5/6

46 AA

AA5

16-nov Viering in de klas

47 A in 1

Kunst

23-nov 3/4 & 1/2B

48 A in 1

Kunst

30-nov 5/6 & 7/8

49 AA

AA6

50 A in 1

Kunst

14-dec 1/2B & 5/6

51 AA

AA7

21-dec 1/2A & 7/8

52

Kerstvakantie

1

Kerstvakantie

2

Moderne geschiedenis

11-jan Viering in de klas

3

Moderne geschiedenis

18-jan 1/2A & 3/4

4 AA

AA8

5 A in 1

Moderne geschiedenis

1-feb Viering in de klas

6 A in 1

Moderne geschiedenis

8-feb 5/6 & 3/4

7 AA

AA9

15-feb 1/2B & 7/8

8

Moderne geschiedenis

22-feb Viering in de klas

9

AA10

10

Carnavalsvakantie

11 A in 1

Bouwen 1

5-okt Viering in de klas
12-okt 1/2A & 1/2B

26-okt Viering in de klas

7-dec Viering in de klas

5/6 & 7/8

29-2-2018

1/2A & 1/2B

15-mrt Viering in de klas

12 A in 1

Bouwen 2

22-mrt 1/2A & 3/4

13 AA

AA11

29-mrt 1/2B & 7/8

14 A in1

Bouwen 3

15 A in 1

Bouwen 4

12-apr Koningssp.

16 A in 1

Bouwen 5

19-apr Viering in de klas

17

Meivakantie

18

Meivakantie

19 AA

AA 12

10-mei Viering in de klas

20 AA

AA 13

17-mei 1/2A & 5/6

21 A in1

Planten 1

24-mei 3/4 & 1/2B

22 A in 1

Planten 2

31-mei Hemelv.

23 AA

AA 14

24 A in1

Planten 3

14-jun 5/6 & 7/8

25 A in 1

Planten 4

21-jun 3/4 & 1/2A &B

26 A in 1

Planten 5

28-jun Viering in de klas

27 AA

AA 15

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
19 september
Thijs (11 jaar)
We wensen deze jarige een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

5-apr Viering in de klas

7-jun Viering in de klas

5-jul Eindviering

Groep 7

