4 oktober 2019
Taal Actief Spelling groep 4 t/m 8
We hebben op de informatieavond in de groepen 4/5 en 6/7/8 gesproken over de
nieuwe taal– en spellingmethode. De woordenlijsten, die de kinderen mee naar huis
kregen, zijn erg lang en eigenlijk is het niet de bedoeling dat de kinderen de woorden
thuis uit hun hoofd gaan leren. Wat veel belangrijker is, is dat de kinderen de
spellingregels leren, snappen en kunnen toepassen. Daarom hebben we besloten om
de kinderen voortaan een overzicht mee te geven waarop de spellingregels staan.
Uiteraard staan hier voorbeeldwoorden bij, maar dit zijn voorbeelden en deze worden
niet altijd gevraagd bij het controledictee. Daarbij werkt deze methode ook met een
stukje herhaling. Het kan dus zijn dat kinderen dit thema woorden met een “ei” leren.
Aangezien ze in een vorig thema woorden met de “ij” hebben geleerd, zullen er in het
dictee ook enkele herhaalwoorden staan, bijvoorbeeld: “tijger”.
Alle kinderen in groep 4 t/m 8 krijgen voortaan een kopie mee met de regels en de
voorbeeldwoorden. We gaan in het vervolg dus toetsen op vaardigheden en
spellingregels en niet meer puur op geheugen. Het kan zijn dat kinderen in de eerste
instantie een wat lager cijfer gaan halen, omdat ze de woorden niet meer kunnen
inprenten. Uiteindelijk hopen we dat de kinderen beter leren spellen omdat ze de
regels beter leren begrijpen en kunnen toepassen.
Vandaag hebben de kinderen zo’n oefenblad “nieuwe stijl” mee naar huis gekregen.
De datum van het dictee staat erop vermeld.
Start Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag zijn we met de Kinderboekenweek gestart: een heerlijke week
waarin lezen, schrijven en reizen centraal staan. Woensdag mochten de kinderen met
een vervoersmiddel naar school komen. Veel kinderen gaven daar gehoor aan
en we hebben een korte herfstwandeling door het dorp gemaakt met al die
voertuigen. Aan het eind van de ochtend hebben de kinderen in drietallen een
tekenopdracht gedaan: maak een vervoersmiddel met jullie erin. Dat kan een
fantasievervoersmiddel of een bestaand vervoersmiddel zijn. Na overleg en een
ontwerp zijn de groepjes aan de gang gegaan. Nog niet iedereen is klaar, maar wat
een creativiteit en fantasie hebben we al gezien! Volgende week vrijdag zijn ze zeker
klaar en kunt u ze bewonderen op school.

Jaargang 21, nummer 7

In deze nieuwsbrief
Taal Actief Spelling groep 4 t/m 8
Start Kinderboekenweek
Eigen koptelefoon mee naar school
Geschiedenistoets groep 5
Even voorstellen
Verdere programma Kinderboekenweek
Voertuigen op school
Elfjes door de kinderen gemaakt
Wie worden de helden van 2019?

Belangrijke data
Wo. 09/10 Devie (groep 5) jarig

Wo. 09/10 14.30 uur MR vergadering
Vr. 11/10 Esmee (groep 6) jarig

Vr. 11/10 Kinderboekenruilbeurs
Vr. 11/10 13.30 uur uitreiking Gouden/
Zilveren Griffel/Penseel
Vr. 11/10 14.00 uur start herfstvakantie

Eigen koptelefoon mee naar school
Twee jaar geleden zijn de kinderen vanaf groep 4 begonnen om een eigen koptelefoon/oortjes mee te nemen naar school, om te
gebruiken op de tablets. Dit is erg goed bevallen, er gaan veel minder koptelefoons kapot nu ze eigendom van de kinderen zelf
zijn. Alle kinderen uit groep 4 t/ m 8 mogen dus zelf een koptelefoon/oortje meenemen naar school. Op school
zijn uiteraard enkele reserve koptelefoons die kinderen mogen lenen.

Geschiedenistoets groep 5
Op donderdag 10 oktober is de geschiedenistoets voor groep 5. De kinderen van groep 5 hebben een blad met oefenvragen (en
antwoorden) mee naar huis gekregen en mogen een boek van school lenen om te leren. Met de oefenvragen kunnen de
kinderen kijken of ze al genoeg van de lesstof weten, deze vragen komen overigens niet letterlijk terug in de toets.
De toets gaat over de tijd van de jagers en boeren. De kinderen hebben geleerd hoe mensen heel vroeger leefden, dat zij samen
op jacht gingen om aan eten te komen en woonden in hutten. Ook hebben ze geleerd dat mensen later boeren werden, die niet
meer rondtrokken, maar woonden in dorpen. Deze boeren bouwden hunebedden, die je nog steeds kunt zien. De boerderijen
waarin de boeren leefden werden beschermd tegen de zee, doordat ze gebouwd werden op terpen. In de tijd van jagers en
boeren bestond er nog geen geld, mensen ruilden spullen met elkaar als ze wat nodig hadden. Door archeologen, die in de
grond zoeken naar dingen van vroeger, komen we tegenwoordig te weten wat er vroeger gebeurde.

Even voorstellen
Mijn naam is Joep van Schijndel en ik ben afgelopen woensdag gestart als stagiair op de Sint Jozefschool. Voor mijn opleiding moet ik anderhalve dag per week stage lopen en dit betekent dat ik tot
en met januari twee keer per week op school ben. Ik zal vooral op maandag en woensdag op school
te vinden zijn. Voor mijn stage zal ik meekijken en meehelpen in de verschillende klassen.
Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Wijchen. Ik kom uit een echte spelletjes familie en mijn hobby's zijn
voetballen, muziek luisteren en af en toe speel ik FIFA. Verder heb ik jarenlang voetbaltrainingen
gegeven en hiervan ken ik al een aantal kinderen, de rest hoop ik snel te leren kennen.

Verdere programma Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is al in volle gang. Ook voor volgende week staan er diverse activiteiten op het programma.
Vrijdag 11 oktober is er een boekenruilbeurs. Alle kinderen mogen een boek (en) meenemen om te ruilen. Om 13.30 uur is
iedereen welkom om de uitreiking van de penselen en griffels bij te wonen.
Verder zal er donderdag 10 oktober een voertuigenliedjesbingo gedaan worden, wordt er veel voorgelezen in de klas en doen we
verschillende activiteiten in de klas rondom je lievelingsboek. Er zijn nog enkele kinderen die hun lievelingsboek mee moeten
nemen naar school.
Voertuigen op school
Vanmiddag waren er een motor, een paard en een zitgrasmaaier op school. De kinderen hebben één voertuig gekozen, hebben
er een schets van gemaakt en moesten er vervolgens een elfje (gedicht bestaande uit 11 woorden) over schrijven. Ondanks het
herfstachtige weer, was het een leuke opdracht! Op de volgende bladzijde staat een aantal elfjes gemaakt door de kinderen.
Marieke, bedankt voor het brengen van de zitmaaier. Roy bedankt voor de motor. Lotte en Lynn wat fijn dat jullie pony Debby
even hebben opgehaald!

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

Elfjes door de kinderen gemaakt

Van Joey, groep 6
Motor
is cool
hij gaat snel
scheuren op de dijk
stoer

Van Mexx, groep 7
Gras
gras maaien
gras maaien Jesse
gras maaien met Jesse
vervoer

Motor
heel snel
hele lange slipsporen
lekker blijven door racen
sport

Motor
is cool
gaat heel snel
ik wil erop zitten
voertuig

Debby
is gek
eet veel gras
prr prr prr prr
lief

Van Tijl, groep 5
Pony
lieve pony
pony gaat dood
ze zijn niet blij
huilen

Van Gijs, groep 8
Motor
mooi weer
heel erg leuk
scheuren over de dijk
stoer

Motor
lekker racen
motor is cool
motor is super cool
racen

Van Pelle, groep 7

Van Lieke, groep 5

Van Esmee, groep 6

Van Floris, groep 7

Van Levi, groep 4
Motor
is leuk
oeps, ik val
auw, dat doet piijn
dokter

Van Luc, groep 8
Van Siem, groep 6
Zitmaaier
ik maai
ik maai gras
ik maai gras kort
tuinieren

Zitmaaier
gras maaien
ha ha zitmaaier
gras maaien is leuk
zitmaaier

Van Daan, groep 8
Paard
het paard
een zachte vacht
in de nacht spannend
nachtmerrie
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Wie worden de helden van 2019?
Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je
held nu aan!
Ken jij iemand die…
• écht iets bijzonders heeft gedaan?
• en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
• bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
• of iemand enorm heeft geholpen?
• of iets voor een goed doel heeft gedaan.
Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje!
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze website www.wijchen.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Tanja
Bruins, t.bruins@drutenwijchen.nl.
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