Nr: 9 Datum: 22 oktober 2018
Groep 1-2

Wist u dat…?
Wij de vrijdag voor de vakantie thema kapper hebben afgesloten. De kinderen
zagen er allemaal fantastisch uit en hadden erg hun best gedaan op de werkjes
die we tentoon hebben gesteld. Wij willen alle ouders die op enige manier aan het
project hebben meegeholpen hartelijk bedanken! Zonder jullie waren veel dingen
niet mogelijk geweest.
Alle spullen van thema kapper worden meegegeven dinsdag. Zou u hiervoor een
plastic zak willen meegeven?
Wij deze week een witte week hebben. Dit betekent dat wij geen specifiek project
hebben. We zullen extra aandacht besteden aan het seizoen herfst en de kermis.
Onze herfsttafels al goed zijn gevuld. De kinderen mogen in de klas ook vrij
knutselen. Hier mogen herfstspullen voor meegenomen worden. Denk aan het
maken van dieren van kastanjes met prikkers, het overtekenen en opplakken van
bladeren.
De bibliotheek morgen weer wordt bezocht. Boeken die ingeleverd moeten
worden kunnen weer meegebracht worden.

Groep 3-4

Wist u dat…?
Wij na de herfstvakantie verder gaan met het thema Restaurant. De eerste
groepjes leerlingen hebben al in onze restauranthoek gespeeld. Er ontbreken nog
enkele spullen maar we hopen dat de kinderen door te spelen hier zelf tegenaan
lopen zodat we samen nog wat spulletjes kunnen maken om het spel in de hoek
te verbeteren.
Wij deze week in groep 3 nogmaals de klankjes herhalen? We herhalen de
klankjes met de woorden: pan, boon, weeg en mes. Onze weektekst en de
werkjes sluiten natuurlijk aan bij het thema restaurant.
Groep 4 deze week start in het nieuwe boek van Alles-in-1. Dit boek heet ‘’’jij en
ik’’ en het gaat over verschillen tussen kinderen/culturen.

Bovenbouw

We in de week van 5 november starten met de leestoetsen voor groep 3 en 4?
Blijf thuis dagelijks oefenen met het lezen!
Verslag van de muziekles op 10 oktober 2018
Op 10 oktober kreeg de bovenbouw les van 2 mannen die verstand hebben van
de Gambiaanse muziek. We hebben met ritme gewerkt. We hebben geleerd hoe
we door te klappen en stampen een mooi liedje kunnen maken. Er werden 3
verschillende groepjes gemaakt dansen zingen en drummen en we hebben een
eigen lied gemaakt en het gaat over De Klink. Groep 3-4 en 1-2 kwamen kijken.
Het was super leuk om op deze bijzondere manier les te krijgen.
Geschreven door Babette, Meike, Jill.

Groep 7/8

In de klas lezen de juffen voor uit het boek NIET THUIS. Het boek is van Jacques
Vriens. Het gaat over kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, ze wonen in
een woongroep. Ze zijn bang dat de woongroep moet sluiten…..
Tijdens het voorlezen maken we tekeningen in een tekenschrift. Dat vinden we
leuk maar het is ook wennen voor sommige kinderen. Hier zijn een paar
voorbeelden van tekeningen van Daana, Jonah en Pelle omdat we er trots op zijn!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
30 oktober
MR Ell (19.30-21.30)
Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
23 oktober
Ryanne (8 jaar)
23 oktober
Megan (9 jaar)
24 oktober
Juf Lisonne
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

Groep 4
Groep 6
Groep 5-6, 7-8

