16 september 2022
Toets Engels groep 7/8
Aankomende donderdag (22 september) hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de
eerste Engels toets van dit jaar. De leerlingen hebben een blad met woorden, zinnen en
grammatica mee naar huis gekregen om te leren. De leerlingen hebben woorden
geleerd voor leuke activiteiten die je met vrienden kunt doen. Ook kunnen ze in het
Engels eten bestellen en hebben ze geleerd om vraagwoorden te gebruiken. Verder
kunnen de leerlingen een Engelse tekst over een slaapfeestje begrijpen. Daarnaast
kunnen ze vertellen hoe laat iets begint en eindigt en kunnen ze een Engelse uitnodiging
maken.
Studiedag maandag 19 september
Aanstaande maandag is er een studiedag voor alle medewerkers van de
Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 8
deze dag vrij zijn.
Deze studiedag staat in het teken: “Samen onderwijs passend maken”.
De dag zal geopend worden door Reint Bos, de bestuurder van Kans en Kleur. Vervolgens zullen twee gastsprekers spreken over inclusiever onderwijs en een versterkend
schoolklimaat.
In de middag vinden er twee gespreksrondes plaats waarin actuele casussen besproken
worden. We hopen van en met elkaar te leren.
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Belangrijke data
Nieuws van de tuinwerkgroep
Afgelopen vrijdag heeft de tuinwerkgroep weer de
handen uit de mouwen gestoken. Heel erg bedankt
voor jullie hulp, de tuin ziet er weer piekfijn uit! Wij
willen ook Roy bedanken die nu voor de laatste keer
heeft meegeholpen en jarenlang het gras heeft
gemaaid.

Zo. 18/09 Fleur (groep 4) jarig

Ma. 19/09 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Di. 20/09 groep 1/2/3 voorstelling Hernen
Di. 20/09 MR-vergadering
Do. 22/09 Sjuul (groep 4) jarig

Welkom Rowan
Vanaf dinsdag zal Rowan naar
school komen. We wensen
Rowan een fijne en leerzame tijd
toe bij ons op school.

Lars, Teun en Thomas meten hun kleislang op

Groep 3 oefent met de schrijfletters en ze schrijven al
echte woorden!
Het belang van goed leren lezen
Via onderstaande link komt u bij een artikel van nu.nl wat het
belang van goed leren lezen uitlegt.
“Ruim 2,5 miljoen volwassen Nederlanders kunnen niet goed lezen

en schrijven - een op de zes burgers. Maar de kans is groot dat dit
aantal stijgt als de ontlezing onder jongeren niet snel wordt aangepakt, waarschuwt Heijkoop.
"Wie niet goed kan lezen, komt op zo veel fronten niet goed mee in
deze samenleving", legt hij uit. "Je kan minder goed
omgaan met een computer of smartphone. Maar het is bijvoorbeeld
ook veel moeilijker om vacatures te lezen of een
sollicitatiebrief te schrijven. En denk aan het lezen van post van
bijvoorbeeld de huisarts of de Belastingdienst, of bijsluiters bij medicijnen. Het kan verregaande gevolgen hebben als je dat soort
zaken niet begrijpt doordat je niet goed kan lezen."
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6224018/leescrisis-onder-nederlandse
-jeugd-baart-taalexperts-grote-zorgen.html

Op school leren de kinderen lezen en besteden we t/m groep 8 veel aandacht aan goed leren lezen. Goed leren lezen, leer je
door veel te oefenen. Mede daarom hebben we in alle groepen de leesmeter. Met de kinderen wordt er per periode
besproken (afgesproken) hoeveel boeken ze thuis gaan lezen tot de volgende vakantie. Voor de komende periode lezen de
kinderen in groep 4 t/m 8 vier boeken. Hier mag één stripboek bij zitten. We hopen dat het alle kinderen lukt om de
leesmeter weer helemaal te lezen. Helpt u uw kind soms herinneren aan het lezen van boeken?
Nieuwe boekenkasten
Wat ziet het er mooi uit!! In iedere groep is een nieuwe boekenkast geplaatst. De boekenkasten zijn uit dezelfde serie als het
overige meubilair. Inmiddels zijn de boekenkasten gevuld met boeken. Alle boeken zijn op leesniveau ingedeeld. Hier gaan
we veel plezier aan beleven!!

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

Uitnodiging kindermiddag Gildefeesten
Wanneer: Zaterdag 1 oktober
Waar: Gildeplein / tent
Hoe laat: 15.00-17.00 uur
Hoi Allemaal,
In opdracht van het St. Damianusgilde Niftrik organiseren wij ook dit jaar
met veel plezier de kindermiddag tijdens de Gildefeesten.
De kindermiddag is op zaterdag 1 oktober en we blijven op het Gildeplein. We hebben voor
jullie samen met het Gilde leuke spelletjes geregeld en de kinderen openen de Niftrikse
kermis. We hopen dat jullie allemaal komen.
We willen graag weten of je er erbij bent. Voor de kinderen t/m groep 3 verwachten wij
begeleiding door een volwassene. Daarnaast is ook hulp bij de spelletjes welkom.

Je kunt je kinderen opgeven d.m.v. een appje te sturen naar Ilse Brands
06-47124747. Graag voor 21 september.
Wij vinden het belangrijk dat er voor alle kinderen genoeg materialen en
verrassingen
aanwezig zijn, dus om teleurstellingen te voorkomen verzoeken we je om
op tijd te appen.
Alvast bedankt en tot dan…..
Groetjes de Ouderraad St. Jozef school.

Periodedoel groep 3
We zijn gestart met het periodedoel voor rekenen in groep 3. De leerlingen gaan zich richten op de buurgetallen tot en met
20. Wat zijn de buren van 16? Welk getal ligt er tussen 18 en 20? We oefenen op allerlei verschillende manieren en hopen
over 4 weken op een mooi resultaat!

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

Periodedoel groep 4/5
In groep 4/5 zijn we afgelopen maandag weer gestart met een nieuw periode doel. Ons periodedoel gaat deze periode over
het maken van erbij- en erafsommen. Bij de eerste meting hebben de leerlingen gemiddeld dertien goede sommen gemaakt.
Het doel dat we hebben gesteld is om bij de vierde meting 30 goede sommen te maken. De leerlingen gaan hier individueel,
maar ook samen aan werken komende periode.

Periodedoel groep 6/7/8
Afgelopen week zijn we in de bovenbouw begonnen met het periodedoel: tafels. De komende weken (nog 3 meetpunten)
werken de kinderen op school en thuis aan de tafels. We hopen over 3 weken ons doel te hebben behaald.

Voorstelling “ik ben ik”
Donderdag zijn we met de bovenbouw naar een dans-, tekenvoorstelling gegaan in het Mozaïek. Een tekenaar tekende en de
danseressen en danser betrokken de beelden bij hun dans. Alle drie de dansers hadden een “probleem”, de een vond zichzelf te
dik, de andere danseres was heel stoer maar bleek zeer verdrietig te zijn over de scheiding van haar ouders en de derde danser
vond het stom dat hij een bril moest dragen. Uiteindelijk, door vriendschappen en afleiding, waren de dansers toch best tevreden
met zichzelf: ik ben ik, hoe mooi is dat?

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

Pubercarrousel

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

