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Ringworm

In de groepen 1-2 en 3-4 is ringworm geconstateerd. De aandoening is te
herkennen aan ronde rode plekken op de huid. Ringworm is besmettelijk. Wij
vragen u daarom de huid van uw kind geregeld even te controleren en dan
eventueel uw huisarts te raadplegen betreffende de behandeling.

Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Grathem heeft gevraagd of de leerlingen van De Klink
hun kerstviering kunnen opluisteren met optredens van kinderen. Groep 5/6 gaat
een toneelstuk opvoeren en groep 7/8 maakt een speciale kerstmengelmoezz. De
muzikanten van ons Klinkorkest zullen ook spelen. De voorbereidingen beginnen
deze week al. Muziek, toneel en dans passen prima in ons thema “kunst”.

Groep 1-2

Wist u dat…?
Wij afgelopen week hard hebben gewerkt over het thema herfst. Op grote vellen
hebben wij met onze vingers uilen geverfd. Ook had Saar uilenballen
meegenomen die we mochten bekijken. Ook zijn we een rondje gaan wandelen
over de kermis. We kregen een zak popcorn om samen op te smikkelen, bedankt!
Vandaag het nieuwe thema ‘Ik voel me niet zo lekker’ start Onze pop is ziek! De
kinderen mogen spulletjes meenemen met de letter z van ziek. Graag voorzien
van een naam.
Wij voor onze huishoek en hoek op de gang spullen nodig hebben. We maken een
huisarts en een apotheek. De kinderen mogen spullen meenemen die nodig zijn
voor de hoek. Wij maken samen met de kinderen een lijst en deze hangt in de
klas. Mocht u spullen thuis hebben die we mogen lenen voor ons thema, dan mag
uw kind ze meenemen. Graag voorzien van een naam.
Mocht u in de zorg werken en het leuk vinden om de kinderen iets te vertellen of
te laten zien passend bij ons thema dan zouden wij dat erg leuk vinden. Dit
maakt een thema betekenisvoller voor de kinderen. Ook zijn zij dan in de
gelegenheid om vragen te stellen.
Groep 1-2a komende vrijdag tijdens de viering op gaat treden. U bent van harte
welkom om te komen kijken!

Groep 3-4

Wist je dat………..?
Groep 3 afgelopen week weer een herhalingsweek had bij het lezen.
Deze week leren we weer nieuwe klankjes en dat zijn de klankjes m van meel en
de ei van ei.
In de week van 5 november starten we met de afname van de herfstsignalering
(leestoets).
Groep 4 afgelopen week is gestart in het nieuwe boek van Alles-in-1. Dit is het
paarse boek ‘jij en ik’. We hebben al geleerd dat iedereen anders is maar dat we
wel allemaal dezelfde gevoelens hebben.
Groep 3 bij het rekenen de klok met de hele uren heeft geleerd? We leerden de
analoge klok. (zie plaatje)

Groep 4 bij het rekenen heeft geoefend met de digitale klok? We leerde de hele
uren van 1 t/m 12 op de digitale klok.
We ook nog bezig zijn geweest met ons thema?
*Ons restaurant was best wel een rommeltje. We leerden dat de restaurants niet
zomaar open mogen en dat de Voedsel en Waren autoriteiten altijd komt
controleren. Een restaurant heeft namelijk te maken hygiëne. Zodoende hebben
wij ons restaurant een beetje netjes gemaakt. Hopelijk wordt het restaurant nu
wel weer geopend 

De afgelopen week hebben we geleerd dat je voedsel kunt ordenen. De kinderen
hebben zelf de categorieën bedacht en we hebben samen uit supermarktfoldertjes
eten geknipt en gecategoriseerd.

Wist u dat…..wij meer te weten willen komen over:
-voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten
-de schijf van vijf
-hygiëne

Als er papa’s, mama’s, opa’s of oma’s zijn die ons hier meer over willen leren of
die iets te vertellen hebben wat past bij ons thema dan mag je een berichtje
sturen naar v.smolenaers@de-klink.nl

Groep 5-6

Groep 7-8

Ook hebben we tijdens het kringgesprek vragen bedacht waar we antwoord op
willen krijgen. Deze hebben we gekoppeld aan de takken van onze mindmap. We
zullen tot de Kerstvakantie bezig zijn met het thema restaurant. Tussendoor
wordt hier Sinterklaas en Kerst aan gekoppeld. Maar we hebben dus nog genoeg
tijd om op onderzoek uit te gaan… 
Vorige week hebben de kinderen van groep 56 elkaar complimenten gegeven. Dit zorgde
voor een heel web vol complimenten!

Luca Vermij heeft een mengelmoezz
gemaakt, het zijn allemaal liedjes achter
elkaar geplakt waar groep 8 op gaat dansen
met de viering.
Vrijdag 2 November is onze eerste eigen
mengelmoezz te zien in de viering. En we
zijn druk bezig met het oefenen voor onze
mengelmoezz. Wij hopen dat jullie komen
kijken!
Gemaakt door Luca en Twan

Groep 5 tm 8

Wij hebben allemaal geoefend met portretten tekenen want op woensdag 31
oktober komen er modellen en gaan wij een portrettekening van ze maken.
Om 11 uur voor groep 7 en 8 en voor 5 en 6 om 10 uur. Voor een kopje koffie,
thee en een koekje op De Klink voor de modellen wordt gezorgd.
Waarom doen we dit?
We krijgen nu het kunst project en dit is onze start.

Van Tijs en Joeri

Groep 5 tm 8

Vanaf vandaag 29 oktober krijgen we en nieuw project kunst.
We gaan er ook weer een groepswerkstuk bij maken. In dat groepswerkstuk
gaan we allemaal kleine opdrachtjes maken / doen met kunstwerken. We gaan
geen werkstuk maken zoals deze afgelopen keer, maar we gaan wel met schilders
aan de slag. We denken dat we veel gaan schilderen en tekenen. Woensdag 31
oktober mogen we ook een oma, opa of iemand die wat ouder is meenemen. Dan
gaan we een portret van ze maken. Maar we denken dat het ook kunst kan zijn
van kostuums, make-up enz.
Van Sanne en Jill

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
30 oktober
MR Ell (19.30-21.30)

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
Er zijn geen jarigen deze week.
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

