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Week van de opvoeding
7 t/m 13 oktober 2019
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in
hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school,
sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in
de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de
omgeving waarin kinderen opgroeien en worden
opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken
organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe
beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan
opgroeien. De Week is een mooi moment om de
handen ineen te slaan. We hebben daarom extra
leuke activiteiten gepland voor ouders en
belangstellenden. lees meer
Puberbrein Puber zijn
maandag 7 oktober 19.30-21.30 uur College Parklaan 1a
Weert
De puberteit is een leuke maar ook ingewikkelde
fase. Pubers moeten hun eigen weg ontdekken naar
zelfstandigheid. Toch hebben ze hun ouders ook bij
nodig om bij te sturen. Maar wanneer en hoe doe je
dat? Tijdens onze interactieve avond gaan wij in op
het pubergedrag en geven wij tips en tricks hoe je als
ouder hiermee om kan gaan! lees meer

Onderbouw
Groep 1-2

Op donderdag 3 oktober gaan we naar Eynderhoof. We willen de klassenouders
en de ouders die meerijden alvast hartelijk bedanken. Fijn dat jullie ons helpen
deze excursie mogelijk te maken.
Het programma zal er als volgt uitzien:
8.30 uur begint de school. Er is dan de mogelijkheid om even naar het toilet te
gaan. De leerkrachten maken groepjes voor in de auto’s. Zodra iedereen klaar is
rijden we naar Eynderhoof (Milderspaat 1, 6034 PL Nederweert – Eind). De
kinderen moeten hiervoor hun eigen stoelverhoger of autostoel meenemen.
Rond 9.00 uur willen we beginnen met het programma. De kinderen worden
verdeeld in drie groepen. Twee groepen zullen rondlopen met gidsen. Één groep
gaat bakken. Ouders van kinderen met een allergie kunnen het best even contact
opnemen met de leerkracht. De groepen zullen rouleren. Tussendoor willen we
ergens ons pauze-eten opeten. Het is handig als de kinderen een rugzak met hun
tussendoortje en een fles water meenemen. Als er tijd over is na het programma,
is er eventueel nog tijd om te spelen.
Rond 11.30/11.45 uur willen we weer terug rijden naar school zodat we om 12.00
uur weer terug zijn.

Morgen brengen we een bezoekje aan de
bibliotheek. Boeken die moeten worden ingeleverd
mag u meegeven.
De week voor en na de herfstvakantie hebben we
een witte week. Dit betekent dat we zonder
uitgebreid thema werken. We zullen dan wel extra
aandacht schenken aan het onderwerp herfst. We
willen dan graag met de kinderen een herfststukje
maken.
De kinderen hebben hiervoor herfstmaterialen
nodig. Denk aan mooi gekleurde herfstblaadjes, kastanjes, bolsters, eikels, noten
etc. Deze materialen moeten wel eerst worden gedroogd zodat de herfststukjes
een tijdje kunnen blijven staan. Op dit moment beginnen de herfstmaterialen al
te vallen dus mocht u in de gelegenheid zijn, kunt u al het een en ander
verzamelen met uw kind. De kinderen hebben materiaal nodig voor één stukje
van ongeveer 10 bij 10 cm.
De materialen mogen dan 9 oktober mee naar school. We kunnen dan de
materialen meteen gebruiken anders is het lastig om de spullen van alle kinderen
op school te bewaren.

Groep 3-4

Op woensdag 9 oktober gaan we als afsluiting van ons thema Limburg met
groep 3-4 naar Eynderhoof in Nederweert-Eind. Hier zullen we in groepjes een
rondleiding krijgen over het terrein, krijgen we informatie over de
bezienswaardigheden en zullen de kinderen een doe-opdracht uitvoeren. We
vertrekken ’s morgens om 8.40 uur en zullen rond 12.15 terug zijn. We zijn nog
steeds op zoek naar ouders die met ons mee willen rijden naar Eijnderhoof. Dit
betekent tevens ook dat je mee mag lopen met een groep kinderen en mag
deelnemen aan de activiteiten. Opgeven graag door een berichtje naar
v.smolenaers@de-klink.nl
of door een berichtje via
Ouderportaal. Graag in
het bericht vermelden
hoeveel kinderen er in de
auto passen.
Bij onvoldoende opgaven
kunnen wij helaas niet op
excursie gaan.

Groep 3 leert deze week de nieuwe woorden: huis en raam. We leren daarbij de
nieuwe klankjes ui, r, m.
het kan zijn dat je kind uit groep 3 een blaadje met daarop een tekst (en op de
achterkant woorden) mee naar huis neemt. De kinderen van groep 3 lezen deze
tekst altijd op school. Iedere week op maandag krijgen ze een nieuwe tekst en
leren we 2 nieuwe woorden. De kinderen van groep 3 hebben aan mij gevraagd of
ze ook de tekst mee naar huis mochten nemen om thuis eens te laten horen en te
oefenen. Veel plezier met oefenen!
Groep 3-4 heeft de afgelopen twee weken gewerkt aan een Limburgs landschap
van wasco. Deze mooie landschappen hangen op de deur in het oranje lokaal.
Kom gerust eens deze landschappen bewonderen!

Ons thema Limburg krijgt steeds meer vorm. De kinderen zijn nog steeds bezig
met de doe-opdrachten. Dit hangen we ook steeds op in de klas.
Verder zien we dat er ook nog steeds kinderen spullen meenemen voor het
thema. Zo heeft Sef ons verteld over de wilde hamster oftewel de korenwolf. Hij
durfde zelfs voor de klas te staan en vragen te beantwoorden. Gaaf he!

Groep 3-4 wil in het kader van het thema Limburg nog meer te weten komen
over de schutterij. De juf is in contact met Schutterij st. Severinus uit Grathem.
Naar verwachting komen ze aankomende vrijdag naar onze klas om onze vragen
te beantwoorden. Dit vinden we heel leuk!
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 25 september loten worden verkocht. Willen jullie ervoor zorgen
dat de boekjes uiterlijk op vrijdag 27 september weer ingeleverd zijn bij de
leerkracht?
Alvast hartelijk dank!

Bezoek

Afgelopen donderdag hebben we bezoek gehad van niemand minder dan juffrouw
Kristel en Morris. Juf Kristel is met Morris langs alle groepen geweest. Iedereen
heeft vragen kunnen stellen en we hebben gesmikkeld van een traktatie. Bedankt
juffrouw Kristel! We wensen je nog veel plezier met je gezinnetje.

Groep 5/6

Afgelopen weken is groep 5/6 aan de slag gegaan met elkaar leren kennen,
complimenten geven aan elkaar en elkaar leren vertrouwen. We hebben veel
verschillende spellen gedaan. We weten van elkaar waar we goed in zijn, wat we
nog willen leren, wat we fijn vinden en hoe we niet behandeld willen worden.
We hebben elkaar complimenten gegeven, aan de hele klas en aan onszelf. Er zijn
mooie complimenten uitgekomen. Bij dezen een voorbeeld van de complimenten
aan de klas:

Maandag 9 september 2019
1. Samenwerken met groep 5/6 ging goed.
2. Iedereen was aardig tegen elkaar.
3. We spraken elkaar aan als het te luid was in de klas.
4. Er werd goed geluisterd naar de instructie van de juf.
5. We hebben goed samengespeeld buiten, iedereen mocht meedoen.
Hier wat impressies om te laten zien hoeveel vertrouwen we hebben in elkaar.

Bovenbouw

Bomberbot
Dit schooljaar zijn we in groep 7/8 gestart met Bomberbot. Een programma
waarin de kinderen leren programmeren. Spelenderwijs leren we over sequenties,
loops, relatieve richtingen, algoritmes, functies, programma flow, variabelen, until
loops en conditionals. Geen gemakkelijke lessen, maar wel toekomstgericht en
vooral een interessante uitdaging voor ons allemaal. Volgende week starten we
met relatieve richtingen en beginnen we aan missie 4. Nieuwsgierig geworden?
Ieder kind uit groep 7/8 kan ook thuis inloggen en werken aan/oefenen met
Bomberbot en aan u laten zien waar we mee bezig zijn op school. En ondertussen
probeer ook ik thuis mee te gaan in het vak programmeren en steeds 1 missie
voor te liggen op de kinderen. Een hele klus met als einddoel: ingehaald worden
door uw kind!
Kijk op www.bomberbot.nl
Topografie
Sinds dit schooljaar krijgen de kinderen geen huiswerk topografie meer mee naar
huis. Dit oefenen we op school. Met een programma dat gekoppeld is aan ons
eigen Alles in 1 oefenen de kinderen elke week op school een deel topografie.
Deze taak vindt uw kind steeds terug op zijn of haar weektaak. Eerst van
Nederland, omdat dat ons thema is tot de herfstvakantie, daarna in groep 5/6
nog meer Nederland, in groep 7 meer over Europa en in groep 8 de Wereld. Met
een klein spelelement moeten de kinderen de te leren plaatsen met een steeds
grotere precieze op een blinde kaart aanwijzen, of binnen een bepaald tijd hebben
aangewezen. Thuis kunnen de kinderen oefenen zonder in te loggen. Op school
loggen de kinderen in en kan de leerkracht zien hoeveel tijd en met welk resultaat
uw kind heeft gewerkt aan topografie. Wil u het zelf eens proberen? De
makkelijkste manier is om te gaan naar: www.schoolkijker.nl
De niveaus A t/m F lopen op in moeilijkheidsgraad zoals ook in onze methode.
Succes met oefenen!
Groepswerkstuk Nederland
In het thema Nederland werken de kinderen elke maandagmiddag,
dinsdagmiddag en donderdagmiddag in groepen van 4 aan een muurkrant over
een provincie. In de provincie hebben de kinderen een vakantiehuisje geplaatst.
Maar hoe kom je daar? Wat kun je daar doen? Staat er een oud gebouw? Woont
er een beroemd persoon? Welke grondsoort komt het meest voor in de provincie?

En wat kun je daarmee?
Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen taak en leren ook samen te
werken aan hun werkstuk.
Mocht u nog op zoek zijn naar een herfstvakantiebestemming in eigen land? De
kinderen uit de bovenbouw kunnen u binnenkort wegwijs maken in eigen land. De
muurkranten hangen bij de hoofdingang van onze school en als u regelmatig
binnenloopt ziet u ze vanzelf gevuld worden.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
25 september
Einde Jantje beton
2 oktober
Start Kinderboekenweek
11 oktober
Start Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Herfstvakantie

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

