22 november 2019
Nieuws van de leerlingenraad
Vanaf vandaag mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 tijdens de eerste pauze op het
grasveldje voor school voetballen. Dit is een testperiode tot aan de kerstvakantie.
Daarna bekijken we of we hiermee doorgaan.
Opa Gijs heeft een fantastische brievenbus/ideeënbus gemaakt. Dank je wel!!
Binnenkort krijgt die een vast plekje op school en mag iedereen zijn of haar ideeën
voor de leerlingenraad in de ideeënbus doen.
Aardrijkskundetoets groep 6/7/8
Volgende week donderdag, 28 november, hebben de leerlingen van groep 6/7/8 de
aardrijkskundetoets. Het thema is wonen.
Voor groep 6 gaat het over wonen op het platteland, voorzieningen en
vergrijzing. De topografie bestaat uit het leren van de belangrijkste plaatsen van de
provincie Groningen.
Groep 7 heeft geleerd over wonen in een metropool, het ontstaan van krottenwijken
en het ontstaan van Parijs. De topografie bestaat uit het leren van de belangrijkste
steden in Frankrijk.
Groep 8 heeft geleerd over ruimtelijke ordening, overbevolking, welvaart en het
bouwen in Nederland. De topografie bestaat uit de landen en belangrijkste steden
van het werelddeel Zuid-Amerika.
De kinderen hebben op donderdag 21 november de samenvatting mee naar huis
gekregen, hun aardrijkskundeboek en de oefenbladen voor topografie.

Geschiedenistoets groep 5
Volgende week woensdag (27 november) heeft groep 5 de geschiedenistoets van
hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk gaat over de ‘Romeinen in het land’. De leerlingen hebben
geleerd dat er Romeinen in Nederland waren en Friezen. De Friezen moesten veel
belasting betalen aan de Romeinen. De Friezen wilden dat niet meer, ze kwamen in
opstand. Ze gingen met de Romeinen vechten. De Romeinse soldaten bewaakten de
grens van hun gebied in wachttorens en forten. In deze forten woonden de Romeinse
soldaten ook. Ook weten de leerlingen hoe een Romeins huis er van binnen uitziet en
dat de huizen zijn gebouwd van steen. Wij hebben veel van de Romeinen
overgenomen, zoals het alfabet en muntgeld.
De leerlingen hebben een samenvatting mee naar huis gekregen. Ook kunnen ze als
ze willen een geschiedenisboek mee naar huis nemen om uit te oefenen.

Schoen zetten
We hebben een berichtje
gekregen van Sinterklaas. Op donderdag
28 november mogen alle kinderen van
groep 1 t/m 8 de schoen zetten!
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Belangrijke data
Do. 28/11 Luc (groep 8) jarig

Do. 28/11 Schoen zetten op school

Samenvatting Sinterklaasjournaal
De kinderen die dat wilden, hebben op maandag gezamenlijk het weekoverzicht van het Sinterklaasjournaal gekeken.

Dictee groep 4/5
Het dictee van thema 3 voor groep 4/5 stond eigenlijk gepland voor woensdag 20 november. Aangezien we die dag ook al een
taaltoets hadden, hebben we het dictee verplaatst naar maandag 25 november. Bij het dictee komen de volgende
spellingcategorieën aan bod:
Groep 4

- Woorden met ng (tong, bang)
- Woorden met nk (bank, zink)
- Woorden met ei (trein, klei)
- Woorden met ij (ijs, bijt)
- Woorden met eer (beer, zweer)
- Woorden met oor (boor, vooruit)
- Woorden met eur (beurs, zeur)
Groep 5
- Woorden met ij (ijs, vijver)

- Woorden met be- (bediende, bekend)
- Woorden met ge- (gebit, gebak)
- Woorden met ver- (verkeer, verliefde)
- Woorden met achtervoegsel -te (belofte, hoogte)
- Woorden met achtervoegsel -ig (jarig, vijftig)
- Woorden met achtervoegsel -lijk (dadelijk, vrolijk)
Sinterklaaslootjes zijn getrokken
Donderdag hebben we in groep 6/7/8 lootjes getrokken. Alle kinderen hebben het lootje en € 2,50 mee naar huis gekregen. Thuis
maken de kinderen een surprise voor degene waarvan ze het lootje hebben getrokken. Het is fijn als de surprises niet worden
ingepakt, zodat we al die mooie knutselwerken donderdag 5 december echt goed kunnen bewonderen. Ieder kind maakt ook een
gedichtje van minimaal 8 dichtregels.

Gymles bovenbouw
Afgelopen donderdag hebben Daan en Ries de gymles voorbereid en begeleid. Het was een leuke
gymles met verschillende balspelen, waarin goed rekening werd gehouden met elkaar.

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

Sint wordt wakker
In groep 1/2/3 hebben we het versje “Sint wordt wakker” geleerd en nagespeeld.

Lieke uit groep 1 even op school
Lieke mag na haar val van de trap nog niet naar school, maar kwam wel even zelf gebakken pepernoten uitdelen......
Mmm lekker. En wij wensen haar nog veel beterschap!

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

