31 januari 2020
Sjors Sportief
Aanstaande dinsdag krijgen de leerlingen een flyer mee naar huis van Sjors Sportief.
Hierin staat precies beschreven hoe u het digitale boekje met aanbod van activiteiten
kunt bekijken. U kunt uw kinderen vanaf woensdag 5 februari 15.00 uur inschrijven voor
verschillende activiteiten.
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Verzetten dictee groep 4/5

Verzetten dictee groep 4/5
Het controledictee van groep 4 en 5 stond gepland op donderdag 30 januari. Doordat de
Cito’s wat meer tijd kosten dan verwacht, wordt het dictee verplaatst naar donderdag 6
februari.
De volgende spellingcategorieën komen bij het dictee aan bod:

Groep 4

Woorden
Woorden
Woorden
Woorden
Woorden
Woorden
Woorden

met au (pauw)
met ou (hout)
met ei (trein)
met ij (ijs)
met eeuw (sneeuw)
et ieuw (kieuw)
met uw (duw)

Aardrijkskundetoets groep 6/7/8
Opruimdoel behaald
Techniekdag
Wandelende tak op bezoek

Belangrijke data
Di. 04/02 Start typecursus bovenbouw
Wo. 05/02 Techniek groep 1 t/m 8
Do. 06/02 Lieke (groep 1) jarig

Groep 5

Woorden met au en auw (pauw)
Woorden met ou en ouw (hout)
Woorden met cht (nacht)
Verkleinwoorden met je (huisje)
Verkleinwoorden met tje (paaltje)
Verkleinwoorden met etje (ringetje)

Aardrijkskundetoets groep 6/7/8
Volgende week donderdag, 6 februari, hebben de kinderen van groep 6,
7 en 8 een aardrijkskundetoets. Ze hebben gisteren een samenvatting
en de topografie mee naar huis gekregen. Kinderen die willen, hebben
ook een aardrijkskundeboek mee naar huis gekregen. Het volgende is
aan bod geweest in de lessen:
Groep 6: watervervuiling, waardoor en gevolgen. Topografie: provincie
Gelderland.
Groep 7: verschillende vormen van landbouw, irrigatie, het stuwmeer en
het klimaat. Topografie: Middellandse Zeegebied.
Groep 8: het ontstaan van stormen en orkanen, de Watersnoodramp in
1953, de Deltawerken, hulp bij orkanen. Topografie: Noord en Midden
Amerika.
Opruimdoel behaald!
De afgelopen week is groep 1/2/3 druk bezig geweest met het leren om goed
op te ruimen. In één week tijd is het ze gelukt om alles zo goed op te ruimen
dat de juf nog maar één keer hoefde te controleren.
We zijn heel trots op deze kanjers!

Di. 11/02 Studiedag team groep 1 t/m 8
vrij

Techniekdag
Op vrijdag 3 april is er weer een techniekdag in Sportcentrum Olympic. Het thema van dit jaar is: Van afval naar Robot, wie

schopt ’t het verst?!

De opdracht is: Maak van afvalmateriaal een robot. De opdracht is dat de robot een (tennis)balletje zo ver mogelijk wegschiet.
Onze groep 8 doet dit jaar weer mee. We hebben aan Gijs van Dijk (opa Gijs) gevraagd om te helpen met deze opdracht en de
jongens van groep 8 te begeleiden. We zouden het fijn vinden als ouders van groep 8, Gijs hierin kunnen ondersteunen. Mocht u
tijd hebben, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht van groep 8? Het is mogelijk om de opdracht uit te werken in het
handvaardigheidlokaal. Het werken aan de opdracht gebeurt voornamelijk na schooltijd. Mochten er nog vragen zijn, kunt u deze
altijd aan de leerkrachten van groep 8 stellen.
Wandelende tak op bezoek
Mannetje tak beleefde allemaal avonturen in zijn prentenboek. Hoe leuk is het dan om echte wandelende takken in de klas rond
te laten gaan! Groep 3 heeft er zelf een fantasieverhaal bij geschreven. Die verhalen komen nog.

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

