Nr: 6 Datum: 24 september 2018
Jantje Beton

Iedereen is al super goed bezig met het verkopen van de loten van Jantje Beton.
Er zijn al verschillende boekjes ingeleverd bij de leerkrachten. Er mogen tot en
met woensdag 26 september loten worden verkocht. Willen jullie ervoor zorgen
dat de boekjes op vrijdag 28 september weer ingeleverd zijn bij de leerkracht?
Alvast hartelijk dank!

Werkgroep
Portfolio

Groep 3-4

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- bal - net- voet geleerd. En dus
de bijbehorende klankjes: i, k, z, t, l, ee, s, b, e, oo, p, w, g, u, h, aa en d, oe, a,
n en de v. (we spreken de klankjes uit zoals we ze horen).
Deze week leren we de woorden zon en jas.
Succes met thuis oefenen!
*Groep 4 afgelopen weken bezig is geweest met de fopklanken: aai, ooi, oei (we
schrijven achteraan de i en niet de j) We laten ons niet foppen!!
U mag tijdens de inloop gerust in de schriftjes kijken van uw zoon/dochter.
*Wij deze vrijdag aan de beurt zijn bij de viering? Komt dat zien!

Groep 1-2

Wist u dat…?
-We in beide groepen nu een digibord hebben. Deze gebruiken we voor

educatieve spelletjes, schrijven op het bord en het kijken van schooltv. Iedere
week kijken we een aflevering van Leesdas Lettervos. Hierin wordt veel met taal
gespeeld. Ze rijmen, hakken en plakken woorden en spelen met letters.
-We een tijdlijn in de klas hebben van het thema kapper. Als de kinderen iets
nieuws leren verdienen ze een puzzelstukje om de tijdlijn af te maken. Ze hebben
al geleerd hoe ze een afspraak bij de kapper kunnen maken, welke spullen een
kapper allemaal gebruikt en hoe haren worden gewassen.
-Er deze week in beide groepen gestart is met het gebruiken van een weektaak.
Deze wordt in het begin van de week uitgelegd. De kinderen mogen bij sommige
werkjes zelf kiezen wanneer ze het gaan doen, voor andere werkjes worden ze
door de leerkracht ingepland. Op de weektaak noteren de kinderen welke werkjes
ze al hebben gedaan.
-Groep 1-2b vorige week heeft opgetreden bij de viering. We deden een liedje,
een versje en lieten spulletjes zien met de letter k. Dit was erg leuk en voor
sommige kinderen een beetje spannend.
-Er zijn al er verschillende ouders die hebben aangeboden om te helpen op 12
oktober bij onze modeshow als afsluiting van het thema kapper. Echter hebben
wij nog niet voldoende ouders om de activiteit door te laten gaan. Mocht u of een
familielid in de gelegenheid zijn om te helpen met mooie kapsels maken dan
horen wij dat heel graag! Alle ouders zijn natuurlijk welkom om te komen kijken
naar de viering en tevens de afsluiting van ons thema.
-Groep 1-2a nog op zoek is naar oude (mobiele)telefoons en een poppenbedje
voor de baby die wij in de huishoek mogen gebruiken. Op dit moment is het
namelijk moeilijk om een afspraak bij de kapper te maken en slaapt onze baby in
de wandelwagen. We zouden het leuk vinden als we deze spulletjes op school
zouden mogen houden voor andere thema’s.
-Deze week gaan we weer meer leren over de kapsalon en verdienen de kinderen
weer meer puzzelstukjes. Ook gaan we oefenen met rijmen en getalbegrip. Ook
komt er dinsdag een echte kapster op bezoek om iets te vertellen over haar werk.
-Er op woensdag een muzikale voorstelling plaatsvindt waarin het verhaal van
‘Bang voor de wolf’ wordt voorgelezen. U bent van harte welkom om te komen
luisteren. Broertjes en zusjes kunnen helaas niet meekomen.
Groep 5 tm 8

Waar zijn wij trots op deze week:
Iedereen heeft al het werk af en
hard gewerkt.
Op het rekenen, er is hard
gewerkt.
Kinderen hebben heel hard aan
het werkstuk gewerkt. Sommige
kinderen hebben het al af.
We hebben hele mooie henna
tekeningen gemaakt met ecoline.

Er is heel zelfstandig gewerkt. Als we ergens mee klaar zijn, gaan we zelf al aan
een nieuw werkje beginnen
De viering van groep 7-8 ging heel erg goed. We hebben elkaar geholpen om er
samen iets van te maken.
Jolie heeft de viering gepresenteerd en Demi en Jonah wilden een hoofdrol in het
toneelstukje terwijl ze het heel erg spannend vonden.
We waren allemaal zenuwachtig en wat onzeker, maar we hebben samengewerkt
en doorgezet!
We hebben in groep 7-8 afspraken gemaakt over hoe wij onze kringgesprekken
willen verbeteren. Nu hebben we elke dag een observator en die geeft tips en
tops. Zo worden onze kringen steeds beter. Kinderen die het spannend vinden om
iets te zeggen, proberen nu bijvoorbeeld het woord te nemen. Heel knap!
Daan was zo dapper om als eerste in de hele bovenbouw zijn spreekbeurt te
houden. Het ging over Botswana, het ging super goed!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
Maandag 8 oktober
Panelavond digitaal Portfolio 20.00-21.00 uur.
15t/m 21 oktober
Herfstvakantie

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

Groep 8

