6 september 2019
Typecursus bovenbouw
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben vandaag informatie meegekregen over de
typecursus die meneer de Jong op locatie wil verzorgen. Meneer de Jong heeft twee
jaar geleden ook de typecursus verzorgd. Indien u van dit
aanbod gebruik wilt maken of meer informatie wilt, dient u
het inschrijfformulier binnen een week op school aan de
leerkracht af te geven. De middag waarop de typecursus
plaats gaat vinden wordt in overleg met ouders gekozen.
De typecurus zal na schooltijd in het
handvaardigheidlokaal worden gegeven.
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Presentaties groep 4 t/m 8
Vorige week hebben alle leerlingen van groep 4/5 een briefje mee naar huis gekregen
voor de presentaties. Hierop staat aangegeven wanneer de presentatie gepland staat
en welk onderwerp uw kind gekozen heeft. Mochten er vragen zijn, loop dan gerust
even binnen.
De datum voor de presentatie van de kinderen in groep 6/7/8, hebben de kinderen in
hun agenda opgeschreven. Uiterlijk volgende week woensdag geven de kinderen het
onderwerp van hun presentatie door aan de juf. Daarna ontvangen de kinderen een
briefje mee naar huis waarop datum, onderwerp en wat tips staan beschreven.
Ook hier geldt natuurlijk: als er vragen zijn, laat dit dan tijdig weten. De eerste
presentatie in de bovenbouw staat gepland op vrijdag 25 oktober.
Taaltoets en dictee groep 4 t/m 8
Volgende week staat de eerste taaltoets van de nieuwe methode gepland, hiervoor
hoeven de leerlingen niet thuis te leren. Voor groep 4/5 zal de toets plaatsvinden op
woensdag, voor groep 6/7/8 is dit op vrijdag.
Op donderdag 12 september wordt het eerste dictee van dit schooljaar afgenomen. De
leerlingen hebben ruim op tijd de woorden mee naar huis gekregen om te oefenen. De
lijst met woorden ziet er wat anders uit dan bij de oude methode, maar de dictees
werken ongeveer hetzelfde: de leerlingen krijgen een aantal woorden en een aantal
zinnen te horen die zij juist moeten opschrijven.
Leesmeter
De kinderen in groep 6/7/8 hebben samen met de juf bepaald dat zij thuis 3 boeken
lezen voor de herfstvakantie. Voor de bovenbouw geldt dit keer dat stripboeken niet
meetellen.
Ook in groep 4/5 zijn de kinderen weer aan het lezen voor de leesmeter. Daar is met de
juf bepaald dat ze 6 boeken lezen tot aan de herfstvakantie.
Inloopavond
Aanstaande dinsdag, 10 september, is de informatieavond op school. Deze avond
ontvangt u informatie over de groep waarin uw kind(eren) nu zit. De tijden zijn als
volgt:
- 18.30—19.15 uur
groep 1/2/3
- 19.15—20.00 uur
groep 4/5
- 20.00– 20.45 uur
groep 6/7/8
We hopen u allemaal te zien op deze avond.

Ouderhulpformulieren
Nieuwsbegrip over vrijheid

Belangrijke data
Di. 10/09 Informatieavond
Do. 12/09 Hercontrole luizen
Ma. 16/09 Medewerkersdag
Samenwerkingsstichting Kans
en Kleur, groep 1 t/m 8 vrij

Alarmformulieren
Van vier families hebben we het
alarmformulier nog niet ingevuld
ontvangen. Deze kinderen
hebben nogmaals het alarmformulier
mee naar huis gekregen. We
ontvangen deze graag maandag
ingevuld en ondertekend terug op
school.
Ouderhulpformulieren
Dank voor het inleveren van de
ouderhulpformulieren. In de bijlage
treft u een inventarisatie aan. Wilt u
dit controleren en doorgeven als uw
gegevens niet correct zijn
ingevoerd?

Nieuwsbegrip over vrijheid
De kinderen van de bovenbouw hebben in tweetallen een gedicht gemaakt over vrijheid. Dit was een van de opdrachten van
Nieuwsbegrip deze week. Het gedicht van Luuk en Joey vonden we zo mooi dat het een plaats in het Wijzertje verdient!

Naamdicht over vrijheid
Vrijheid is belangrijk.
Regen of zon, het maakt niet uit als wij maar vrij zijn.
Iedereen heeft recht op vrijheid.
Jaren en eeuwen lang.
Het mag niet, maar het moet!
En het sterven door geweld is het lelijkste wat er is.
Iedereen wil nooit meer oorlog in deze wereld.
Denk na bij wat je doet.

Joey en Luuk
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