Nieuwsbrief nr. 3
ALGEMEEN
LeerKRACHT
Op de margedag van 9 oktober hebben we met het team aanvullende doelen bepaald voor dit schooljaar. Dat hebben we
gedaan tijdens een zogenoemde werksessie. In de eerste periode (t/m de kerstvakantie) richten we ons op het
verbeteren van de spellingslessen. Hoe kunnen de resultaten verbeteren en ervoor zorgen dat kinderen plezier beleven
in de spellingslessen. In elke groep zijn daarom wekelijks spellen of coöperatieve werkvormen tijdens spelling. Want
soms kun je een spellingsles gewoon op het plein doen, tijdens een renspel. Leren en plezier maken ineen!
Iedere week evalueren we dit kort met het team, tijdens een bordsessie. We doen ideeën op van elkaar. Alle informatie
wordt op een bord geschreven, zo houden we de zaag scherp.
Na deze periode komt er iets bij, na de kerstvakantie richten we ons op lezen. Het is dan niet zo dat spelling er ineens
niet meer toe doet, dat blijft doorgaan, maar de focus ligt even op een ander vakgebied.
Sinterklaas
We hebben een berichtje gehad van Sinterklaas. In en om de Bosvlinder is voldoende ruimte voor een bezoekje van
Sinterklaas en twee pieten. Ze houden natuurlijk goed afstand van de kinderen en elkaar. Gelukkig wonen de pieten al
met elkaar in één huis, dus hoeven zij geen afstand van elkaar te houden. Hoe het precies gaat houdt Sint nog even
geheim, maar het ziet ernaar uit dat we op 4 december toch een gezellig feest met elkaar kunnen vieren. Nu maar hopen
dat er voldoende kolen zijn om in Nederland aan te komen…
OUD PAPIER 19 NOVEMBER
Ouders/verzorgers van:
Noa van Urk
Mirza Paasman
Niels Stuit
Juninho Basilia
Marjana Perro
Jasper van der Kooi
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1/2
Wat hebben hard gewerkt in de klas, de hele klas staat in het teken van de herfst.
Wat hebben we onder andere allemaal gemaakt; herfstbomen met de herfst kleuren, van klei egels en met een kastanje
een spin met acht poten. De paddenstoel mag niet ontbreken en met veel zweet en doorzettingsvermogen hebben we
bladeren uit geprikt. We hebben veel liedjes gezongen/geleerd en jammer genoeg ging het niet goed met Sebastiaan de
spin (zie YouTube). De letters h en s hebben we geleerd, waar hoor je klank in het woord? We sluiten het thema af en we
zijn al langzaam begonnen met het volgende thema… Sinterklaas! Vanaf maandag staat de letter ppp centraal van Piet.
Op taal gebied gaan we veel rijmen en op rekengebied komen de begrippen groot/klein, licht/zwaar en inhoud aanbod.
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GROEP 5/6
De kinderen hebben de tijdschriften die ze hadden meegenomen, gebruikt bij een spellingsles. De kinderen zochten
woorden en plakten ze op de juiste categorieposter. Iets anders dan een gewone spellingsles maar een groot succes! Ze
zijn er fanatiek mee bezig geweest.
Op de foto rechts worden de verkleinwoorden opgeplakt. Dit is categorie 11. De regel is:
Verkleinwoord, grondwoord is bijvoorbeeld dorp, dat is een hakwoord, dan je, pje of tje
erachter, dorpje. Ik hoor de u maar schrijf de e.
Op de foto links hebben de kinderen woorden gezocht bij
categorie 9, voorvoegsel. Ik hoor de u maar schrijf de e zoals
bij: geluk, bedenk en verhaal.
Zoals al eerder vermeld doen we mee met het project Het Hof
van Heden. In het voorjaar gaan de kinderen aan de slag in de
dorpstuin. Afgelopen vrijdag hebben ze een pakket met appels
en peren meegekregen met de vraag, hier iets van te maken.
Normaal gesproken zou deze activiteit op school plaatsvinden
maar door Corona is dit helaas niet mogelijk. Een aantal
kinderen zijn afgelopen weekend al voortvarend aan de slag gegaan. Er is moes ,
stoofpeertjes, appeltaart, appelcake en appelchips gemaakt.
Mochten er nog foto’s gemaakt zijn die ik door mag sturen naar de Dorpstuin dan deze
graag in de Parro app sturen, dankjewel alvast!
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GROEP 3/4
Met rekenen hebben we gewerkt met wegen. Groep 3 heeft vergeleken wat zwaarder of lichter is, door te voelen. Ze
waren zelf de weegschaal; lichte voorwerpen houden we hoog, zware voorwerpen houden we laag.
Groep 4 heeft vergeleken met een kilo; wat is zwaarder of lichter dan een kilo. Ook hebben de leerlingen geschat wat de
voorwerpen zouden wegen. Dit moest natuurlijk ook even met de eigen stoel! 
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GROEP 7/8
Taal: We werken deze periode over het thema Licht. Op vrijdag 13 november hebben we de toets van dit blok. Als tip in
het nieuwsbulletin, maar ook aan de kinderen geven we telkens weer door: “oefen de woorden ook via Quizlet”
Spelling: Werkwoordspelling oefenen we met zijn allen. Dit doen we in verschillende werkvormen. Op papier, als loopspel
met een Kahoot! Alles om de spellingslessen niet alleen leerzaam maar ook leuk te maken. Verder komen voor groep 7
dit blok het gebruik van komma’s, voorzetsels, tel- en rangwoorden en militair-woorden erbij. Voor groep 8 zijn die de
Latijnse-voorvoegsels
Rekenen: We zijn inmiddels in blok 3 aanbeland. De doelen van dit blok zijn:
Groep 7:
- Je leert betekenis geven aan hele grote getallen tot in de miljarden en deze in cijfers schrijven. • Je leert getallen
tot in de miljarden op volgorde zetten en aflezen en schattend plaatsen op een getallenlijn.
- Je leert cijferend optellen en aftrekken met benoemde en onbenoemde kommagetallen.
- Je leert welke breuken gelijkwaardig zijn. • Je leert gelijknamige en ongelijknamige breuken optellen en aftrekken.
- Je leert maten voor lengte vergelijken, ordenen, omrekenen en optellen met hele getallen en kommagetallen.
Groep 8:
- Je leert bewerkingen schattend uitrekenen, in contexten waarbij het zinvol is om te schatten.
- Je leert een breuk met een breuk te vermenigvuldigen: 1 3 × 3 4 en 1 3 × 1 4 en 1 3 × 63 4 en 1 3 × 31 4.
- Je leert redeneren over uitspraken met percentages. • Je leert percentages boven 100% uitrekenen. • Je leert
redeneren over uitspraken met percentages. • Je leert het stijgingspercentage uitrekenen als je het oude en
nieuwe aantal weet. • Je leert het oude aantal uitrekenen als je het percentage en het nieuwe aantal weet
- Je leert rekenen met alle maten voor gewicht. • Je leert rekenen, schattend en precies, met prijzen en gewichten,
waarbij je maten moet herleiden.
Groep 7/8 doet mee aan
MediaMasters
Informatiebrief MediaMasters:
Week van de Mediawijsheid (5 t/m 13 november)
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game
maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media. Zij gaan in de klas en thuis aan de slag
met verschillende opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die
de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het teken van media en
gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media het beste uit
jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. De landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid is het
hoogtepunt. De landelijke wedstrijd van MediaMasters vindt plaats van 5 tot en met 13 november 2020.
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