GROEP 5-8

De komende weken werken wij aan….
Dit schooljaar werken wij als leerkracht van groep 5-8 veel samen. We hebben verschillende dingen op
elkaar afgestemd. Daarbij houden wij natuurlijk rekening met de verschillende niveaus.
In onderstaand schema kunt u elke nieuwsbrief lezen welke thema’s we gaan behandelen en welke
toetsen er gepland zijn.
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Nieuwsbegrip
Elke week een nieuwe actualiteit, deze vindt u op www.nieuwsbegrip.nl
Wereldoriëntatie Geschiedenis: Grieken en Romeinen

Zilveren weken
Na de kerstvakantie zijn de zilveren weken. Zoals we in het begin van het schooljaar, de Gouden weken,
extra aandacht besteden aan groepsvorming doen wij dat nu weer.
We doen dagelijks een spel- of gespreksvorm die hierbij helpen.

Cito
We zijn deze week rustig opgestart met de eerste citotoetsen. In groep 5 t/m 8 zijn we begonnen met de
DMT. De kinderen moeten dan in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes lezen. Deze woordjes staan in rijen.
De meeste kinderen lezen 2x 1 minuut, we noemen dat 2 kaarten (het zijn 2 verschillende bladzijden).
Soms is het voor ons belangrijk om een derde kaart te laten lezen, zodat wij een duidelijker beeld krijgen
van de technische leesvaardigheid van de kinderen.
Ook zijn de eerste spellingtoetsen van cito afgenomen. Dit zijn dictees zoals u ze wellicht van vroeger
kent: “In het oerwoud leven exotische vogelsoorten. Schrijf op exotische.”
De komende weken zullen we ook nog de cito begrijpend lezen, rekenen en voor groep 8
werkwoordspelling afnemen.
Het is voor ons en vooral voor de kinderen heel fijn als u afspraken met de tandarts e.d. zo weinig
mogelijk in de ochtenden plant.

Kinderpostzegels
Ook dit jaar hebben wij als school weer meegedaan aan de kinderpostzegelactie. In september zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 met
enveloppen of een app langs de deuren gegaan en hebben zij
kinderpostzegels, pleisters, tassen en meer leuke actiematerialen
verkocht. De opbrengst daarvan was deels bestemd voor de kinderen
in de daklozen- en vrouwenopvang. Een ander deel kon besteed
worden aan een zelfgekozen (uit een voorgeselecteerde lijst), lokaal,
goed doel. Wij hebben als school gekozen voor boeken voor de
schoolbieb.
En wat deden de kinderen het goed! We hebben nog niet gehoord
hoeveel we precies hebben opgehaald met elkaar, maar wel dat het
goed was voor niet 1…. Niet 2…. MAAR…. 7!!! boekenpakketten.
Hierbij zitten Engelse leesboeken, Griffeljuryboeken, informatieve
boeken, poëzie en nog meer. Zodra het totale, door ons opgehaalde,
bedrag bekend is zullen we dit ook in de nieuwsbrief plaatsen.
Voor verdere informatie over de Stichting Kinderpostzegels en de
Kinderpostzegelactie kunt u terecht op de website:
https://www.kinderpostzegels.nl/

Open dagen, meeloopdagen voortgezet onderwijs
Een verzoek aan alle ouders van groep 8 om even door te geven of en wanneer kinderen meedoen aan
meeloopdagen.
Jacqueline blijft alle informatie die bij haar binnenkomt hierover via de mail doorsturen.

