4 november 2022
Luizennieuws
Afgelopen maandag zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen. Iedereen was luizenvrij.
Na de kerstvakantie worden de leerlingen weer gecontroleerd.
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Luizennieuws

Leesmeter, cupcakes en pepernoten
De kinderen uit groep 6/7/8 die de boeken voor hun leesmeter hadden gelezen (4
boeken voor de herfstvakantie) hebben afgelopen donderdag cupcakes en pepernoten
gebakken, uitgedeeld en zelf opgegeten. Dat was een leuke en lekkere beloning! Voor
de kerstvakantie moeten de kinderen weer 4 boeken lezen, daar hebben ze 8 weken de
tijd voor. Het aantal te lezen boeken is met de kinderen samen bepaald. Helpt u uw
kinderen herinneren aan het lezen thuis? Als het ze lukt gaan we dat vieren met een
“game/spelletjes-uurtje” en mogen de knuffels mee naar school.
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Belangrijke data
Di. 08/11 Nederland Leest, bovenbouw
Di. 08/11 MR-vergadering
Do. 10/11 Controledictees groep 4/5 en
groep 6/7/8
Vr. 11/11 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Ma 14/11 Groep 6/7/8 Sinterklaaslootjes
trekken

Welkom Nora
Afgelopen maandag is Nora in
groep 1 gestart. We wensen haar
veel leerplezier bij ons op school.

Nieuws vanuit de Daltoncoördinator
Voor de herfstvakantie ben ik naar Deventer afgereisd voor een netwerkbijeenkomst. Verschillende scholen uit de omgeving van
Oost Nederland kwamen daar bij elkaar om te luisteren naar een lezing van René Berends en in gesprek te gaan met elkaar. De
inspiratie die ik daar heb opgedaan heb ik mee teruggenomen naar Niftrik. Binnen het technisch lezen gaan we hier dan ook mee
aan de slag op school. De komende periode gaan we samen kijken hoe we het eigenaarschap nog meer naar de leerlingen kunnen
verschuiven op dit gebied. We houden jullie op de hoogte over deze ontwikkeling.
Daarnaast hebben we de week voor de herfstvakantie de aangeboden ik-doelen herhaald die de weken ervoor ingeoefend zijn. Na
de herfstvakantie zijn we gestart met het bewust worden van uitgestelde aandacht oftewel: maak je al goed gebruik van de
meldrij of kun je hier nog in oefenen? We gaan hierover in gesprek met de leerlingen en bevorderen hiermee de zelfstandigheid.
Ook heb ik op dinsdag 1 november alle klassen bezocht en heb ik gekeken of het daltononderwijs zoals wij het
afgesproken hebben, zichtbaar is in de klas. De bevindingen worden besproken in het team en dit communiceren we uiteraard ook
nog met u.
Controledictee groep 4/5
Donderdag 10 november hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een controledictee. De leerlingen hebben hiervoor
een blad mee naar huis gekregen met de categorieën en voorbeeld woorden erop om thuis te kunnen oefenen. Bij de
toets komen de volgende categorieën aan bod.

Groep 4

- Woorden met de letters v en f aan het begin (vals, vroeg, film, fluit)
- Woorden met de letters s en z aan het begin (slaap, stof, zaag, zuur)
- Woorden met de letters sch en schr (schijf, schuin, schrift, schrok)

Groep 5
- Woorden met -eeuw, -ieuw, en -uw (leeuwin, benieuwd, duwen)

- Woorden met de letters -ch en -cht (glimlach, juichen, gedicht, grachten)
- Woorden met -ei (geheim, eiland, veilig)
Spellingtoets groep 6/7/8
Donderdag 10 november hebben de kinderen van groep 6/7/8 het controledictee. Afgelopen dinsdag hebben de kinderen het
oefenblad met de woorden en categorieën mee naar huis gekregen om te oefenen. De volgende categorieën komen aan bod.

Groep 6/7
-

Woorden
Woorden
Woorden
Woorden
Woorden

met de ou en ouw, zoals: aanhouding, brouwerij, trouwjurk, touwladder.
met au of auw, zoals: wenkbrauwen, flauwekul, slasaus, ziekenauto.
waarbij de f verandert in een v, zoals: duiven, kluiven, dove
waarbij de s verandert in een z, zoals: adviezen, frambozen, scherven.
met een i die klint als een ie, zoals: radio, rivier, sinaasappel, liter.

Groep 8
-

Samenstellingen met –en-, zoals: duivenkooi, speldenknop, ribbenkast.
Samenstellingen met –e-, zoals: apetrots, zonnebril, secondewijzer, maneschijn.
Samenstellingen met –s– voor s of z, zoals: varkenssnuit, bakkerszaak, verkeerszuil.
Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden en persoonsvormen, zoals: ik verlichtte de tuin/de verlichte tuin.

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

Wat wil ik nog leren? Daar wist Jelle wel een antwoord op. “Een kleuter
helpen met het leren vouwen.”

We springen en tellen heel wat af in de klas. Groep 3 oefent de
getallenrij tot 30, met sprongen van 2, 5 en 10. Groep 1 /2 mag
laten horen tot hoe ver ze al kunnen springen.

Studiedag vrijdag 11 november
Volgende week vrijdag, 11 november, hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 een vrije dag. Deze dag heeft het team een
studiedag. Deze studiedag vindt plaats op de Heilig Hart school in Hernen en is een gezamenlijke studiedag voor de vier
kleine scholen binnen Samenwerkingsstichting Kans en Kleur.
‘s Ochtends staat de jaarlijkse BHV-training op het programma. We frissen onze kennis met betrekking tot EHBO/BHV weer
op. Daarna is er een gezamenlijke lunch. Na de lunch gaan alle leerkrachten in groepen 3 (workshop)rondes doorlopen waarin
ze geïnformeerd worden over jaarlijks terugkomende zaken: Privacy en gedragscode, Sociale en Fysieke veiligheid en de
Meldcode.
Nederland Leest, rijouder gezocht
Aanstaande dinsdag komt een medewerker van de bibliotheek Wijchen het boek:
De regels van drie van Marjolijn Hof in groep 6/7/8 lezen en bespreken. Ze komt 3
keer bij ons in de klas om het boek te lezen en te bespreken met de kinderen.
Kinderen zullen ook wat leeshuiswerk krijgen. De laatste keer zijn we uitgenodigd
om naar de Wingerd in Hernen te komen. Daar zal de schrijfster, Marjolijn Hof, zelf
aanwezig zijn.
Welke ouder wil/kan dinsdag 29 november om 12.45 uur kinderen naar de
Wingerd rijden? U kunt er uiteraard gewoon bij blijven. Rond 14.00 uur vertrekken
we weer naar school. We zullen die dag een paar minuten later uit zijn dan
normaal. U kunt zich opgeven bij juf Daniëlle, we hebben 1 rijouder nodig.

Coronatesten
Dit kalenderjaar hebben we op school nog corona zelftesten beschikbaar voor leerlingen op onze school. Indien u één of
meerdere testen wilt hebben, kunt u deze ophalen bij juf Daniëlle.
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