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Nieuwsbrief december 2020 nr.5
Sinterklaas
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas naar
de o.b.s. meester K.J. Dijkstraschool. Vanaf
9.00 uur zal de goed heiligman alle kinderen
bezoeken. Sinterklaas start bij de kinderen
van peuterspeelgroep Pippeloentje. Daarna
zal Sinterklaas richting de kleuters gaan en
de kinderen van groep 3/4 bezoeken.
Aan het einde van de ochtend gaat Sinterklaas langs bij groep 5 t/m 8.
Donderdag 3 december is de surprise
tentoonstelling. De kinderen van groep
5 t/m 8 nemen die dag hun zelfgemaakte
surprise mee naar school. ‘s Middags is de
surprise tentoonstelling van 13.40 uur tot
13.55 uur. Door de maatregelen is het
helaas niet mogelijk voor ouders om te
komen kijken. Door middel van videobeelden zullen wij er voor zorgen dat u toch een
beetje kunt meegenieten van al het moois
dat is gemaakt.
Vrijdag 4 december de dag dat Sinterklaas
school bezoekt, zorgt school in samenwerking met de oudervereniging voor fruit en
drinken.
We vragen u wel uw kind(eren) lunch mee
te geven!

Bag2school
Op 26 november werd 477 kilo kleding
ingezameld door onze school. Dit leverde
ons een bedrag op van € 143,10.
Wij bedanken een ieder die kleding heeft
ingeleverd! Het bedrag gebruiken we om
een nieuw speeltoestel aan te kunnen
schaffen.
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Kerstviering 16 december
De Kerstcommissie is al enige tijd actief om
een mooi programma samen te stellen voor
woensdag 16 december.
Mede door de geldende corona maatregelen
is er voor een andere opzet gekozen dan dat u
van ons gewend bent.
Wij moeten namelijk rekening houden met het
aantal (verkeers)bewegingen en er mag bij
voorkeur geen sprake zijn van een buffet.
Wat wel kan is:
•

een Kerstlunch, verzorgd door ‘t Anker;

•

mooi geklede kinderen;

•

Kerstcircuit

•

Kerstfilm

Binnenkort ontvangt u via de mail meer
informatie van de Kerstcommissie.

3
december
4
december
9
december
10 december
15 december
16 december
18 december
t/m 3 januari

Surprise tentoonstelling
Sinterklaas viering, deze dag graag een plastic tas meenemen!
Juf Greetje afwezig i.v.m. directie overleg
HGPD gesprekken
Leerlingenraad
Kerstviering
Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie!
Kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 1
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Nieuws uit groep 1 en 2
We hebben gewerkt over het boek “Boer Boris en het paard
van Sinterklaas”.
Het paard van Sinterklaas was van de trap gevallen en hinkte
en moest ook nog eens een week rust.
Sint schreef een brief naar de kleuters en vroeg om oplossingen. Natuurlijk hebben we een brief terug geschreven met
diverse oplossingen: een spuit in de voet, naar de dierenarts,
een ander paard kopen, opereren en een buis erin etc. etc.
De volgende dag kregen we een bedankbrief terug en had Sint
zelf al een reuze goed idee bedacht. Sint had nl. een brief
geschreven aan Boer Boris en gevraagd of hij Knol (het paard
van boer Boris) mocht lenen.

Knol moest natuurlijk thuis op de boerderij eerst oefenen op het
dak maar had hoogtevrees!!! Gelukkig ging koe Clara het voordoen, ze werd door een hijskraan op het dak getakeld.
Alles kwam gelukkig goed en Knol heeft Sint heel goed geholpen.

We hebben vele reken- en taalactiviteiten gedaan n.a.v. dit boek zoals rijmen, tellen, terugtellen, rangtelwoorden, woordenschat vergroten, woordjes lezen, letter S leren, woordjes bedenken bij eerste letter, woordjes plakken zoals p-o-p = pop, p-a-k = pak.
We hebben leuke liedjes geleerd en zijn aan het swingen geweest.
Zingt en swingt u thuis ook mee met de kidspagina 123 zing!
We hebben onze schoentjes bij de kachel staan en in de nacht van
donderdag op vrijdag zijn we verrast met pepernoten en een armbandje! Wat een mooie beloning voor het vele zingen bij de kachel!
DANK U WEL SINTERKLAAS!
Kijk deze week voor foto’s van “Sint in de kleuterklas” op de site!
We verheugen ons enorm op a.s. vrijdag 4 december! De kleuters hoeven deze dag geen fruit
en drinken mee. Neem wel een tas mee voor wie weet………..een cadeautje van de Sint!
FIJNE SINTERKLAAS ALLEMAAL !!!
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Nieuws uit groep 3 en 4
Sinterklaas is weer in het land. De klas is versierd en er hangen al weer volop werkjes in de
klas en nieuwe liedjes zijn aangeleerd. We maken er weer een gezellige tijd van in de klas!
Groep 3
We zijn begonnen aan kern 6, de kern waarin de laatste letters worden aangeleerd.
Alle reden voor een feestje! Aan het eind van de kern vieren we dan ook een letterfeest en
reiken we letterdiploma’s uit.
Met rekenen moeten de kinderen stukken getallenlijn invullen, buurgetallen zoeken en getallen op volgorde zetten. Ook maken de kinderen kennis met even en oneven getallen. Verder
zijn we volop aan het splitsen. Wordt het klokkijken met hele uren herhaald en worden de
briefjes van 10 en 5 euro en de munten van 1 en 2 euro geïntroduceerd. De kinderen leren af
te lezen hoeveel geld er ligt en bedragen gepast te betalen
Groep 4
Met spelling komen dit blok de afspraken stripboek, geit en haai aan bod. Het thema voor
taal is “geld”
Woordenschat: woorden leren bij het thema beroepen en winkelen
Schrijven: uitleggen waarom je iets vindt, een verhaaltje schrijven en zinnen aan elkaar schrijven met het woordje en
Kijk op taal: zinnen maken met maar en oefenen met het alfabet
Met rekenen zijn we aan het eind gekomen van blok 3 en vindt deze week de rekentoets
plaats. In blok 4 ligt de nadruk oriëntatie op de getallen tot en met 100. Er wordt verder gewerkt aan de automatisering van het optellen en aftrekken over het eerste tiental. De tafel
van 3 zal worden aangeboden en als vervolg op de introductie van de digitaal genoteerde
hele uren gaan de kinderen kennis maken met de halve uren (8.30 of 20.30 uur). Dat bij half
9 twee digitale tijden passen is voor sommige kinderen erg lastig.
Rekentuin
Op school hebben de kinderen een account voor rekentuin. Rekentuin is een online oefenprogramma ter aanvulling op de rekenmethode. In Rekentuin oefenen de kinderen spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenvaardigheden met uitdagende spellen.
De kinderen kunnen hier thuis ook gebruik van maken.
Mocht u de inloggegevens voor uw kind willen hebben, dan kunt u dat bij één van de groepsleerkrachten opvragen.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Sinterklaas
Rommelpiet is langs geweest in de klas. Alles lag overhoop en er zat zelfs een piet in de Knexachtbaan. Iedereen vond een zakje pepernoten en een leuk cadeautje.
De klas is gezellig versierd en we zijn allemaal druk met de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest op school.
Rekenen
In groep 5 staan de klokken en de redactiesommen momenteel centraal. De kloksommen zijn
nog erg lastig. Het herkennen en benoemen van de digitale tijd wordt daarom extra geoefend
de komende periode.
In groep 6 zijn we naast de methode aan het oefenen met de redactiesommen
(verhaaltjessommen). Deze zijn thuis ook te oefenen op www.redactiesommen.nl
Spelling
Inmiddels is in beide groepen het controledictee van blok 4 achter de rug. De spellingafspraken
kunnen ook thuis geoefend worden via www.spellingoefenen.nl
Wist je dat:
Wist je datjes door Nikky, Hanna en Tobias.
* we de pito-toets gingen doen?
* Maar we bijna allemaal niet goed gelezen hadden?
* En het ook best moeilijk was?
* Dat juf ons eigenlijk een beetje voor de gek hield?
* Het vandaag een superleuke dag was?
* Omdat rommelpiet was geweest?
* Er in ons vak pepernoten en een armband zat?
* Leeslink heel leuk was?
* Het over de aarde ging?
* We veel tekenopdrachten hebben gedaan over Sinterklaas?
* We ook een actie-reactie spel deden in de klas?

Nieuws uit groep 7 en 8
Drempeltoets
Dinsdag 17 november hebben de leerlingen van groep 8 de toets afgerond. Meester Jeffrey gaf
les aan groep 7 en wij konden in alle rust de toets maken. De uitslag is in een envelop aan de
leerlingen mee gegeven.
Sinterklaas
Alle leerlingen hebben een lootje getrokken en een envelop mee naar huis genomen.
Donderdag 3 december verwacht ik alle surprises op school met gedicht. Op vrijdag 4 december gaan we het grote feest in de klas vieren!
Spelling groep 7
Aankomende weken oefenen we met twee nieuwe categorieën:
-telefonisch
-knieën
Spelling groep 8
Aankomende weken oefenen we met drie nieuwe categorieën:
- ruïne
- gebiedende wijs
- auto-ongeluk
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