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AGENDA
25 november
29 november
29 november
5 december
12 & 13 december
22 december
23 december

Overhoring levend water H12 en boekbespreking Feline en Trevor
Overhoring groep 5 tafel van 9 en groep 6 de tafels 6-10
Doreen de Bruijn ‘s middags afwezig i.v.m. cursus Scope
Sinterklaasfeest
Doreen de Bruijn afwezig i.v.m. verhuizing
Kerstdiner verdere info volgt nog.
Kerstcrea leerlingen zijn om 12 uur vrij.

Rekenen
Groep 5 is druk bezig met het rekenen tot 1000. We hebben besproken; wat nou eigenlijk
1000 is. Eerst noemden sommigen het ook wel 10…honderd. Al snel hadden we door dat na
de 900, 1000 kwam. We maken een levende getallenlijn van 0 – 1000. Dit is iets wat lastig
om zo uit te leggen dus vraag het uw kind maar. Dan kan hij of zij het voor doen. Ook zijn we
druk met de keer en deelsommen. Fijn dat de tafels zo goed worden geleerd thuis. Het
klokkijken en de geldsommen komen ook steeds weer aanbod.
Groep 6 is op dit moment bezig met de omtrek en oppervlakten. Ook leren zij cijferend
rekenen. De tafels zitten er bij bijna iedereen helemaal in. Ze merken zelf ook dat het toch
wel heel fijn is wanneer je die sommen goed beheerst.
Groep 5 en 6……wij zijn super trots op jullie!

Dansvoorstelling
8 november zijn wij bij de dansvoorstelling ‘ Natuurlijk’ van
Dansstorm Oost in Theater De Tamboer geweest. De
voorstelling ging over de natuur met al haar problemen.
Met een beamer werd de wereld op de grond geprojecteerd
en daar dansten 2 dansers op/ over. De aarde veranderde.
Je zag de zee met zijn vervuiling. Het was een erg mooie en
indrukwekkende voorstelling.
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Oudergesprekken
Wij zijn blij met de contacten die wij hebben met jullie als ouders. Afgelopen dinsdag hebben
we veel ouders gesproken, maar ook vaak na schooltijd hebben we contact met jullie. Wij
vinden dit fijn en wij willen jullie via deze weg ook bedanken voor de goede contacten en het
vertrouwen dat jullie hebben.
Jullie hebben allemaal prachtige kinderen en wij zijn erg dankbaar dat wij met jullie kinderen
mogen werken. Dank jullie wel!

Met vriendelijke groeten Gerda en Doreen

