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AGENDA
4 oktober – 19 oktober

Christelijke kinderboekenweken

Maandag 16 oktober

Topografie overhoring Zeeland

Donderdag 12 oktober

Overhoring tafel van 1

Donderdag 19 oktober

Overhoring tafel van 2

Vrijdag 13 oktober

Levendwater vragen en memootje hfst 6 leren

Vrijdag 20 oktober ’17

Levendwater vragen en memootje hfst 7 leren

Maandag wordt de topo en engels dag
Donderdag de tafel dag
Vrijdag de Levendwater dag

Nieuws
We zijn weer hard aan het werk geweest afgelopen week. Op dierendag hebben we foto’s
gezien en verhalen gehoord over dieren die de kinderen thuis hebben. Ook hadden veel
kinderen hun lievelingsknuffel mee. We hebben gepraat over de werelddelen waar deze
dieren leven.
Ook hebben we op woensdag het thema van de kinderboekenweek geopend. Het thema is
“Bibbers in je buik”. We hebben gepraat over hoe God altijd voor ons zorgt. Ook al zijn we
bang en zien we ergens heel erg tegenop, God is bij ons en helpt ons. Met God zijn we altijd
“Safe”
We leren met onze klas een dansje op het lied: “Safe” . Alissa bedacht de choreografie en
dat heeft ze prachtig gedaan. Zij leert alle kinderen de dans aan en het wordt heel leuk en
mooi. Op de afsluiting kunt u dit bewonderen.
Kinderen van groep 8 hebben woensdag het bijbelverhaal van Daniël in de leeuwenkuil
nagespeeld. Het was mooi en duidelijk. Er zitten wel toneeltalentjes in groep 8!
Onze bijbelverhalen gingen deze week over David die op de vlucht was voor Koning Saul.
Spannend zijn die verhalen.
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Afgelopen donderdag was meester Venema voor het eerst bij ons in de klas. De komende
maanden zal hij er zijn op donderdag en vrijdag. Meester Bjorn Venema is dit jaar begonnen
met de studie voor meester op de Pabo in Zwolle. Wij hopen dat hij veel leerzame
momenten bij ons in de klas zal hebben.
We beginnen opnieuw met het oefenen van de tafels. Bij bijna elke som die we maken,
komen er tafelsommen om de hoek kijken. En wat is het dan handig dat je het antwoord
daarop snel weet!
We beginnen heel eenvoudig met de tafel van 1. Alle dagen van de week mogen de kinderen
de te leren tafel opzeggen. Als ze het goed doen, krijgen ze een gekleurde krul in het
schema. Op donderdag moet de tafel opgezegd worden. Er volgt nog een rooster voor het
huiswerk.
Voor de kerstvakantie komen zo alle tafels aan de beurt. Vanaf januari gaan we dan de tafels
door elkaar oefenen.
Vrijdag hebben we de taaltoets gemaakt. Aanstaande maandag volgt de rekentoets.
Wij genieten van jullie kinderen, groeten van Doreen en Simone

