24 september 2021
Tafeltoets bovenbouw
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 7/8 de tafeltoets gedaan. De
meeste kinderen hebben de toets met vlag en wimpel gehaald. Voor een aantal kinderen
is er volgende week donderdag een herkansing. Kinderen hebben de tafels nodig voor
breuken, grotere keersommen, verhoudingstabellen, deelsommen en nog veel meer.
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Faqta
Vanaf volgende week starten we in groep 5 t/m 8 met een proefversie van de nieuwe
methode wereldoriëntatie Faqta. Faqta biedt thematisch, geïntegreerd lesmateriaal voor
groep 1 t/m 8, waaronder wereldoriëntatie, wetenschap, muziek en burgerschap. Lessen
met inspirerende uitlegvideo’s van het Klokhuis, Jeugdjournaal, NASA en nog veel meer.
Faqta laat kinderen leren volgens een wetenschappelijk onderbouwde cyclus. Met Faqta
worden kinderen verrast. Ze kunnen de wereld ontdekken, opdrachten en proefjes doen
en hun kennis verdiepen en verbreden.
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Pubercarrousel

Belangrijke data
Za. 25/09 Daan (groep 1) jarig

Di. 28/09 Teun (groep 1) jarig

Wo. 29/09 Kinderpostzegels groep 8
Do. 30/09 Herkansing Tafeltoets groep
7/8

Wanneer kinderen kennis krijgen en de wereld ontdekken is het daarna belangrijk te
kijken of deze kennis blijft hangen. Dit gebeurt in het afsluitende deel en kan op
verschillende manieren. Zo is kennis schriftelijk te toetsen via een meerkeuzetoets of
kunnen kinderen juist onderzoekend leren en competenties laten zien d.m.v.
presentaties, muurkranten, spreekbeurten enz.
Na de proefperiode bepalen we met het team of we met deze methode verder gaan of
dat we ons gaan oriënteren op een andere wereldoriëntatie-methode. We houden u op
de hoogte.

Welkom Daan en Teun
Deze week starten Daan en Teun
op de basisschool. We wensen ze
een fijne en leerzame schooltijd
toe!

Kinderpostzegelactie 2021 (29 september t/m 6 oktober)
Het thema van de actie dit jaar is: geef mij kracht. De coronacrisis heeft een ingrijpend effect gehad op de levens van alle
anderhalf miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Kinderpostzegels helpt kinderen om beter uit deze crisis te komen.
Afgelopen woensdag (22 september) hebben de leerlingen hun leerlingenkaart met persoonlijke code mee naar huis gekregen.
Met deze code kunnen de leerlingen op actiekpz.nl inloggen op Mijn Kinderpostzegelactie om o.a. een persoonlijke
videoboodschap te uploaden waarmee zij vanaf 29 september ook digitaal langs de deuren kunnen.
Woensdag 29 september krijgen de kinderen de verkoopboxen, bestelformulieren en stickers met QR-code mee naar huis.
Woensdag 29 september om 12.00 uur start de Kinderpostzegelactie met een filmpje. Omdat de leerlingen om 12.00 uur met de
bus vertrekken voor de gym, wil ik dit filmpje om 14.00 uur met de kinderen bekijken. De kinderen van groep 7/8 zullen die dag
dan iets later zijn. Mocht dit een probleem opleveren, wilt u dit dan laten horen aan juf Helmie?

Controledictee groep 7 en 8
Dinsdag 28 september hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een controledictee. Hierbij komen de volgende categorieën
aan bod:

Groep 7

Woorden met ei of ij (activiteiten, cijferslot)
Woorden met apostrof (’s morgens, agenda’s)
Woorden met i die klinkt als ie (Amerika, predikant)

Groep 8

Woorden met c (centrifuge, componist)
Engelse en Franse leenwoorden (airbag, trottoir)
Woorden met y (analyse, yoga)

Aardrijkskundetoets groep 7 en 8
Donderdag 30 september hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een aardrijkskundetoets. Afgelopen
donderdag hebben ze de samenvatting en topografie die ze moeten kennen mee naar huis gekregen
om te leren. Indien kinderen dat willen, kunnen ze ook het lesboek van school lenen. De volgende
onderdelen centraal:

Groep 7

Bij dit thema staan routekaarten en toeristische kaarten centraal. De kinderen leren afstanden op
kaarten te berekenen met
behulp van de schaalstokjes en schaalgetallen. Daarnaast leren zij om in de atlas het register en de
kaartvakken te gebruiken. De kinderen moeten de topografie van Europa kennen.

Groep 8

Bij de toets van groep 8 staan kaarten en coördinaten centraal. Er komen natuurkundige kaarten, staatkundige kaarten en
thematische kaarten aan bod. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het graadnet en de verdeling van de aarde in halfronden. De
kinderen kennen de topografie van de wereld.
Controledictee groep 4 en 5
Dinsdag 28 september hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een controledictee. De leerlingen hebben hiervoor een blad
mee naar huis gekregen met de categorieën en voorbeeldwoorden erop om thuis te kunnen oefenen. Bij de toets komen de
volgende categorieën aan bod.

Groep 4

- Woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of aan het eind (klas, rits, plaats)
- Woorden met drie medeklinkers aan het begin of aan het eind (spreuk, streep, tekst)
- Woorden met een tussenklank na de l of r (half, balk, dorp, warm)

Groep 5

- Woorden met ng of nk (dingen, kleding, zinken)
- Woorden met -eer, -oor, -eur (eerste, voortaan, geuren)
- Woorden met -aai, -ooi, -oei (draaien, gooien, roeien
Aardrijkskundetoets groep 5
Donderdag 30 september hebben de leerlingen van groep 5 een aardrijkskundetoets. De
leerlingen krijgen een samenvatting mee naar huis met wat voorbeeldvragen. Bij de toets
staan de volgende onderdelen centraal.
Bij dit thema staan luchtfoto’s en plattegronden centraal. De kinderen leren hoe van een
luchtfoto een plattegrond wordt gemaakt. Daarbij leren ze welke inrichting elementen te zien
zijn op een plattegrond door middel van een legenda.
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Meester Milan leest voor

Ik-doel in de klassen
De komende twee weken gaan we in de klas extra letten op het plannen en aftekenen van het weekwerk. We kijken hoe we ons
werk plannen, wat we kunnen leren van elkaar en hoe we niet vergeten het af te tekenen.

PMD afval
Deze week zijn we begonnen om het PMD afval (plastic, metaal en drinkpakken) apart in te zamelen.

Op ziekenbezoek bij juf Mandy
Vanmiddag zijn Bas, Sjuul, Joep en Floor met juf Daniëlle op ziekenbezoek geweest
bij juf Mandy. Juf Mandy is gelukkig weer thuis, maar ze zag nog steeds erg geel
en voelt zich niet goed. We hebben de brieven, knutselwerkjes en wat lekkers
gebracht bij juf Mandy.

Reactie juf Mandy:
Dank jullie wel! Wat een verrassing vandaag. Juf Daniëlle en 4 kinderen kwamen
op ziekenbezoek. Ik werd verwend met geknutselde bloemen, mooie kaarten, en
wat lekkers namens het team.
Dit doet erg goed.
Juf Mandy
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