27 september 2019
Gildefeesten
In verband met de Gildefeesten zijn alle kinderen aanstaande maandag
30 september vrij. Op dinsdag 1 oktober beginnen om 10.30 uur de
lessen weer.
Tijdens de Gildefeesten hebben we deels een studieochtend waarbij
technisch lezen op het programma staat. Ook hebben we deze dag het
jaarlijkse teamuitje.
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Aardrijkskundetoets groep 5
Volgende week donderdag (3 oktober) heeft groep 5 hun eerste aardrijkskundetoets.
De onderwerpen die aan bod komen, zijn:
Bezoek aan een kasteel: over luchtfoto’s, plattegronden, legenda’s en symbolen.
Spelen met de kaart: over het opzoeken van de kortste weg.
Een oude stad: over de plattegrond van een grote stad en symbolen van belangrijke
gebouwen.
Van luchtfoto naar plattegrond: over het maken van een plattegrond, inclusief
agenda.
Alle kinderen hebben een samenvatting mee naar huis gekregen om te oefenen en
kunnen als zij willen ook een boek lenen om nog eens terug te lezen waar het hoofdstuk over ging. Op de samenvatting staat nog dat de toets op woensdag is, maar
vanwege de Gildefeesten verplaatsen we de toets naar donderdag.

Kilometerlezen groep 3
In het kader van de aankomende Kinderboekenweek, gaan we in groep 3
kilometerlezen. Dit is een andere vorm van de bekende Leesmeter. We willen op 1
december aangekomen zijn in Parijs. Dit betekent, dat we dan 500 kilometer (500
bladzijden) gelezen moeten hebben. Elk kind moet dan minimaal 166 blz. gelezen
hebben. Als we dit doel hebben behaald, bouwen we een “Frans feestje”.
Kinderboekenweek 2 t/m 11 oktober
Op woensdag 2 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. De kinderen mogen
die dag een vervoersmiddel meenemen naar school, waarmee ze in de pauze kunnen
spelen. Daarnaast is het de bedoeling dat ieder kind zijn of haar lievelingsboek
meeneemt naar school. Hier gaan we leuke dingen mee doen.
We gaan veel lezen en verschillende activiteiten doen rondom het thema “reis mee”.
We zouden het erg leuk vinden wanneer er mensen zijn, die willen komen voorlezen
in deze week. Ouders, opa’s, oma’s en de rest van de familie, iedereen is welkom......
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de desbetreffende leerkrachten.
Op vrijdag 4 oktober om 13.00 hopen we dat er ouders/mensen uit Nftrik zijn die met
een “apart” vervoersmiddel naar school willen komen en hierover wat willen en
kunnen vertellen. We kunnen dan met z’n allen op het veld voor school, de
vervoersmiddelen bewonderen en luisteren naar de verhalen hierover. Indien u over
een “apart” vervoersmiddel beschikt (tractor/paardenwagen/motor met zijspan/
oldtimer/elketrische auto/bakfiets..) en deze mee naar school kan nemen, wilt u dit
dan doorgeven aan een van de leerkrachten.
Tot slot willen we iedereen uitnodigen om bij de uitreiking van de Zilveren/Gouden
Griffels en Penselen te zijn. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 11 oktober om 13.30 uur.

Educatieboerderij
Kinderkledingbeurs Ravenstein
Talentenshow

Belangrijke data
Ma 30/09 Gildefeesten/studiedag, groep 1
t/m 8 vrij
Di. 01/10 10.30 uur start school
Wo. 02/10 Start Kinderboekenweek

Educatieboerderij groep 4/5
Op woensdag 23 oktober brengt groep 4/5 een bezoek aan educatieboerderij “de Scheerskamp” in Hernen. Hier wordt voor ons
een leuke boerderijles georganiseerd. Wij zijn op zoek naar drie ouders die kunnen rijden naar de boerderij (in geval van een
auto met meer stoelen zijn twee auto’s ook voldoende). We vertrekken om 8:45 uur en kunnen om 13:45 uur weer worden
opgehaald. Als u in de gelegenheid bent om heen of terug te rijden, kan dit worden doorgegeven aan juf Roos. Vindt u het als
ouder leuk om erbij te blijven, dan is dat ook mogelijk.

Aardrijkskundetoets groep 5
Volgende week donderdag (3 oktober) heeft groep 5 hun eerste aardrijkskundetoets. De onderwerpen die aan bod komen, zijn:
Bezoek aan een kasteel: over luchtfoto’s, plattegronden, legenda’s en symbolen.
Spelen met de kaart: over het opzoeken van de kortste weg.
Een oude stad: over de plattegrond van een grote stad en symbolen van belangrijke gebouwen.
Van luchtfoto naar plattegrond: over het maken van een plattegrond, inclusief agenda.
Alle kinderen hebben een samenvatting mee naar huis gekregen om te oefenen en kunnen als zij willen ook een boek lenen om
nog eens terug te lezen waar het hoofdstuk over ging. Op de samenvatting staat nog dat de toets op woensdag is, maar
vanwege de Gildefeesten verplaatsen we de toets naar donderdag.

Voor meer info, neem contact op met Ilse Brands.
Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Talentenshow
Vandaag was weer de eerste talentenshow van het nieuwe schooljaar. Deze keer lieten de kinderen hun talenten zowel binnen
als buiten zien. Het was weer een genoegen om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

