23 september 2022

Jaargang 24, nummer 4

Toets spelling groep 4 t/m 8
Dinsdag 27 september hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 het toetsdictee van
thema 1. 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.

In deze nieuwsbrief

Groep 4

Toets wereldoriëntatie (Faqta) groep 5 t/m
8

- 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)

Groep 6/7

- Woorden met ng of nk (zuivering, sprinkhanen, inktvis)
- Woorden met ch of cht (achtergrond, goochelaar, gejuich)
- Woorden met een ij of ei (opleiding, rijbewijs, twijfels)

Groep 8

- Woorden met een c (insect, procedure, macaroni)
- Engelse en Franse leenwoorden (interview, detail, skateboard)
- Woorden met een y (dynamiet, hypotheek, sympathiek)
- Werkwoordspelling voltooid deelwoord van zelfde en andere klankwerkwoorden
(kleuren, schrijven, zoeken)

Toets spelling groep 4 t/m 8

Voorstelling groep 1/2/3
Kermis Niftrik/Gildefeesten
Ik-doel
Daltonhandboek
Zwemmen op een studiedag
Vossenjacht Wijchen

Belangrijke data
Zo. 25/09 Daan (groep 2) jarig

Di. 27/09 Toets spelling groep 4 t/m 8
Wo. 28/09 Teun (groep 2) jarig

Toets wereldoriëntatie (Faqta) groep 5, 6, 7 en 8
Vrijdag 30 september hebben de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 voor
wereldoriëntatie een toets. Het is de eerste toets dit jaar van Faqta. De leerlingen
hebben een samenvatting en begrippenlijst mee naar huis gekregen ter voorbereiding
van de toets.
Groep 5: De leerlingen hebben geleerd hoe de jagers en boeren leefden. Ze hebben
geleerd hoe zij aan eten en drinken, hun kleding en huisvestiging kwamen. Daarnaast
hebben de leerlingen geleerd wat de functie van hunnebedden zijn.

Groep 6: De leerlingen hebben geleerd hoe de Gouden Eeuw tot stand is gekomen,
hoe er werd geleefd en hoe de handel is ontstaan. Ze hebben geleerd over de VOC en
wat de Gouden Eeuw voor een invloed heeft gehad op de handel binnen Nederland.
Daarnaast hebben ze geleerd welke bekende kunstwerken er uit de tijd van de
Gouden Eeuw komen en hoe zij een mening kunnen vormen over kunstwerken.
Groep 7: De leerlingen hebben geleerd over verschillende veroveraars zoals profeet
Mohammed, Karel de Grote, Vikingen, enz. Daarnaast hebben ze ook geleerd over het
Arabische rijk, het Frankische rijk en kruistochten.
Groep 8: De leerlingen hebben geleerd hoe de veranderingen in de 19e eeuw ervoor
hebben gezorgd dat er economische, sociale en culturele veranderingen hebben
plaatsgevonden. Ze hebben geleerd over de industriële revolutie, de invloed van de
kerk op de sociaal culturele veranderingen en dat Nederland een koninkrijk werd.
Daarnaast hebben ze geleerd over de veranderingen in wetten en rechten van
kinderen en vrouwen.

Wo. 28/09 Start Kinderpostzegelactie
groep 8
Vr. 30/09 Faqta toets groep 5 t/m 8

Voorstelling groep 1/2/3
Groep 1/2/3 heeft afgelopen dinsdag de voorstelling van Sanseveria, de spin met de dikke kont gezien. We hebben gelachen,
geluisterd, gekeken en gedanst. We hebben geleerd dat je altijd trots op jezelf en op je billen mag zijn. Je mag zijn wie je
bent, iedereen is uniek.

Kermis Niftrik/Gildefeesten
In de MR-vergadering werden we erop gewezen dat we de vrije maandag (studiedag) tijdens de Niftrikse Gildefeesten zijn
vergeten in te plannen. Om toch tegemoet te komen aan de wensen –én omdat hij qua uren mogelijk is– gaan we maandag 3
oktober om 11.00 uur met de school kijken bij het Koningsschieten. We lunchen daarna gewoon op school. Dinsdag 4 oktober
mogen de kinderen uitslapen en moeten ze om 10.30 uur op school zijn. Als u die ochtend geen opvang heeft voor uw
kind(eren) zijn wij vanaf 8.30 uur aanwezig op school en zijn uw kind(eren) uiteraard van harte welkom.
Ik-doel
De komende twee weken gaan we ons in de klassen richten op de pijler 'zelfstandigheid' binnen het daltononderwijs. We
gaan ons richten op het plannen van ons werk.
Per groep/ bouw ziet dat er als volgt uit:
- Groep 2: “Ik kan op het planbord zien welke taken er gemaakt moeten worden en ik geef met een magneetje aan als het
werk klaar is.”
- Groep 3-4: “Ik kan mijn taak aftekenen op de weektaak'.”
- Groep 5-6: “Ik kan op mijn weektaak plannen en bijhouden welk werk af is.”
- Groep 7-8: “Ik kan mijn werk inplannen en aftekenen op het weekwerk.”
Daltonhandboek
Op de site van onze Daltonschool staat onder het kopje 'Dalton' en 'Daltononderwijs op Sint Jozef' onderaan een koppeling naar ons
Daltonhandboek. In dit handboek staat, met praktische voorbeelden en foto's uit de klassen, beschreven hoe wij het daltononderwijs
vormgeven op school.
Naast de praktijkvoorbeelden zijn er theoretische achtergronden van het Daltononderwijs terug te lezen en zijn de visitatieverslagen
toegevoegd. Het is zeker de moeite waard om er eens digitaal doorheen te bladeren!

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

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

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

