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Met de wind mee

Vlindergroep
Voor deze nieuwsbrief is geen stukje aangeleverd. Indien er nieuws is, zal dit apart van
deze nieuwsbrief worden gedeeld.
Bijengroep
Vanmorgen zijn we begonnen in ons nieuwe lokaal met een nieuwjaarsdrankje. We
hebben elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst en gaan met frisse moed en heel veel
zin het schooljaar vervolgen in een werklokaal én een speellokaal. Omdat we nu ook
weer gymmen, dansen, muziek maken en spelletjes doen in het speellokaal is het handig dat alle kinderen gymschoenen op school hebben. Graag voorzien van naam en
makkelijk aan te trekken......
Wilt u vanaf morgen de tas van uw kind bij de jas aan de kapstok hangen? Het eten
voor de lunchpauze kunt u in de daarvoor bestemde bak leggen.
De komende weken besteden we specifiek aandacht aan de groepsvorming: hoe gaan
we met elkaar om, hoe kunnen we elkaar helpen, hoe zorgen we ervoor dat het gezellig is in de groep. We hebben nieuwe groepjes gemaakt en ook krijgen de kinderen
een nieuw maatje.
Alle ouders van de bijengroep hebben een uitnodiging voor
“klasbord” via de mail ontvangen. Wilt u, als u dat nog niet gedaan
heeft, zich aanmelden bij de bijengroep? Zo blijft u ook op de hoogte van wat we allemaal doen in de klas. Het is een besloten groep
voor de ouders van onze klas.
Groep 3
Op 18 dec. was het dan voor groep 3 ook zo ver. Wij gingen verhuizen naar het nieuwe lokaal. Veel ouders hebben een handje mee geholpen met het verplaatsen van
spullen. Bedankt daarvoor! Ondertussen is het al een echt lokaal geworden.
Vandaag starten we in een nieuw blok van rekenen. We gaan flink oefenen met plussommen en minsommen.
Deze week ronden wij kern 5 van veilig leren lezen af. Het is goed te merken dat de
kinderen steeds meer letters kennen. Sinds kort mogen ze af en toe een stukje voorlezen aan de klas. Prachtig om te zien hoe geconcentreerd zij dit doen en hoe de anderen aandachtig luisteren.
Groep 4
*Wat genieten wij van ons mooie lokaal. We hebben de kaarsen bij kerst aangestoken
gehad en dat gaf een mooie sfeer.
Samen gaan we het nieuwe jaar in en ook dat gaat helemaal goed komen. Wat zijn
het toch een TOPPERS in groep 4.
*We zijn enorm aan het oefenen met de tafels en zingen er op los. Luister maar naar
uw kind en vraag er naar! De tafel van 1,2,3,5 en 10 moeten ze al kennen. Flink oefenen dus en daar hebben we hulp bij nodig. Is er iemand die zeg maar 2 keer in de
week 'smorgens het eerst half uur wil oefenen met de kinderen? We houden dan bij
wie welke al kent, zodat we aan het einde van het jaar iedereen een Tafeldilploma
kunnen uitreiken. Ik hoor het graag! Samen met iemand anders (elke één keer bijvoorbeeld) mag natuurlijk ook.
*Een praktisch punt is nog even het volgende: Er zijn verschillende kinderen die al
voor half 9 naar de wc moeten. Om te veel geloop te voorkomen aan het begin van de
dag, hebben wij de regel dat je voor 9 uur niet naar de wc gaat. Zou u er om willen
denken dat uw kind thuis voor schooltijd naar de wc gaat of direct als hij/zij op school
is? Dat moet te doen zijn lijkt mij. Alvast bedankt.
*Op naar het nieuwe jaar!
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Groep 5/ 6a
Hopelijk is iedereen weer lekker uitgerust na twee weken vakantie! Iedereen de beste wensen voor het komende jaar.
De citotoetsen worden in deze periode afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De resultaten
kunt u terugvinden op het rapport. Mocht u het rapport nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen?
Voor de vakantie zijn we gestart met spelletjes om het automatiseren van de tafels te oefenen. Ook in de komende weken
gaan we hier natuurlijk verder mee. Een spelletje dat u thuis ook kunt doen: neem twee dobbelstenen en gooi ze tegelijk,
uw kind moet zo snel mogelijk het antwoord van de beide dobbelstenen geven.
De weekhulpen in de week van 7 januari zijn: Milan en Leroy
De weekhulpen in de week van 14 januari zijn: Anouk en Rens
Goede weken toegewenst!
Groep 6/7
Voor deze nieuwsbrief is geen stukje aangeleverd. Indien er nieuws is, zal dit apart van deze nieuwsbrief worden gedeeld.
Groep 7/8
Allereerst wens ik iedereen natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar! Ik hoop dat iedereen heeft
genoten van de feestdagen, vakantie en het bij elkaar zijn met vrienden en familie.
Een korte vooruitblik naar de komende periode:
Allereerst is de Eurocup voor scholen. Er doet een team van onze school mee en het zou geweldig
zijn als er klasgenoten komen aanmoedigen. Maandag zal ik iedereen het programmaboekje sturen.
We gaan aan de slag met de cito's. We nemen hiervoor de tijd en zullen ze, zoals altijd, spreiden
over meerdere weken.
De ouders van groep 8 ontvangen binnenkort een mail met daarin de stappen die we zullen
zetten rondom de inschrijving van de leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs.
Daarnaast gaan we voor wereldoriëntatie aan de slag met een nieuw thema in groep 5 t/m 8. Deze ronde is biologie aan de
beurt.
Natuurlijk zal de dagelijkse gang van zaken ook gewoon weer opgepakt worden.
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