Kort Nieuws 18 mei 2018
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Bilal Meddahi
Floris Kreukniet
Ilana Peverelli
Kim Favier
Gowyn van Dijk
Sterre Peters
Nika Ververis
Finn Westerhoven
Malik Souprayen
Timo de Jager
Kasper Kraai
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Activiteitenkalender
Maandag t/m

21 mei

Pinksteren

Alle kinderen vrij

Pleinwachtrooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

21 mei
22 mei
24 mei
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28 mei
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31 mei
1 juni

Bovenbouw
n.v.t.
Esma Kaya
Thomas Troost
Bram Bartol
Floris Kreukniet
Taha Barij
Iris v Bommel
Iliana Peverelli

Onderbouw
n.v.t.
Rafael Rozendaal
Ashley Mol
n.v.t.
Vivian Schouten
Sara Versluis
----n.v.t.

Van de klankbordgroep
Heeft u tips en/of tops? Klankbordgroep@graafreinaldschool.nl

Van de directie
Na alle vrije dagen van de afgelopen periode, gaan we het laatste lange weekend van
Pinksteren in.
Daarna hebben we nog 8 weken tot de zomervakantie en dan is het jaar al weer ten
einde….. het gaat erg hard!
Juf Tineke in verwachting
Juf Tineke (fase 16/16+) verwacht half september haar tweede kindje. Dat betekent, dat
zij het nieuwe schooljaar niet gaat starten, maar het eerste half jaar verlof heeft.
We wensen juf Tineke heel veel plezier tijdens haar verlof en succes met de bevalling.
Zodra zij bevallen is, zullen we u natuurlijk laten weten wat het geworden is.
Sponsorloop
In de jaarkalender staat voor volgende week een sponsorloop, maar vanwege de
onregelmatige weken lijkt het niet handig om nu deze loop te gaan doen. Vandaar dat de
sponsorloop in het najaar gehouden gaat worden. We houden u op de hoogte.

Fase 1/2/3ABC
Het is lente en heerlijk weer om veel buiten te spelen. De natuur is weer volop in bloei.
Je kunt je geweldig verstoppen onder de struiken van ons natuurlijk-spelen-plein.
Wel even aandacht voor het volgende: wilt u uw kind als het zonnig is, thuis insmeren
met zonnebrandcrème of in de tas meegeven naar school? Ook de kinderen thuis graag
nakijken op teken, want het is ook weer tekentijd.
Volgende week starten we met het thema “piraten”. Centraal staat het prentenboek
“Woeste Willem” van Ingrid en Dieter Schubert.
De letter van het thema is de letter Z van zeerover. We hopen op een goed gevulde
lettermuur. Zoekt u met uw kind thuis ook naar spullen die beginnen met de letter Z?

Juf Anita, juf Nermin, juf Tiny, juf Brenda, juf Chardonnay, juf Elma en juf Annemarije

Fase 4/5
Na de meivakantie zijn we met rekenen gestart met blok 5 en met veilig leren lezen met
kern 4. In kern 4 leren we de letters w, o, a, u, en j.
Vorige week hebben wij een muziekles gehad van muziek-vakdocent juf Helga. Zij heeft
ons een piratenliedje geleerd waarbij wij het ritme met de muziekinstrumenten hebben
gespeeld. Woensdagochtend kwam juf Helga een muziekles geven in de grote hal voor
alle kinderen. De onderbouw kreeg instrumenten om met het piratenlied muziek te
maken en de bovenbouw kinderen kregen muziekinstrumenten en speelden mee met
"Pirats of the Caribien".
We vierden deze week juf Ada's 60ste verjaardag en de verjaardag van Fenna en Florien!
Vrijdag 1 juni hopen we een uitstapje te maken naar een kinderboerderij in Leerdam. Via
onze klassenmoeders kunt u zich opgeven om met dit uitstapje te rijden.
Van alle kinderen van fase 4/5 en juf Ada, juf Nermin, juf Ellen en juf Dorinda een prettig
pinksterweekend gewenst!

Fase 6/7 A
Wij hopen dat alle moeders een fijne Moederdag hebben gehad en goed verwend zijn
met kroeltjes en heel veel liefde.
Ik wil alle ouders bedanken die hebben gespaard voor de blikken, moestuintjes en
degene die de foto’s al hebben gemaild of ingeleverd.
Nog niet elk kind heeft foto’s meegekregen. Ik heb de opdracht een week uitgesteld,
maar wil de opdracht aankomende dinsdag echt gaan uitvoeren. Heeft uw kind geen
foto’s bij zich, dan kan het niet meedoen.
Voor rekenen zijn we aan het oefenen om
steeds sneller te worden met het uitrekenen
van plus en minsommen t/m 20. Het is
namelijk zo dat als deze sommen op een
voldoende snelheid zijn geautomatiseerd
(zonder te rekenen) dan kunnen alle sommen
die je maar kunt bedenken in de toekomst
gemaakt worden.
Klokkijken blijft ook geregeld terugkomen.
We hebben het over de hele en halve uren.
Kwart over en kwart voor een heel uur, 5 over half en 5 over het hele uur, 10 over half
en 10 over het hele uur. U kunt helpen door uw kind af en toe naar de tijd te vragen,
maar ook te vragen hoe laat is het over 5, 10, 15, 30 of 60 minuten. Om steeds meer
tijdsbesef te krijgen kunnen de kinderen ook verantwoording krijgen door te zeggen dat
ze om een bepaalde tijd klaar moeten staan om naar school te gaan. En dan komt er een
dag dat opeens het kwartje valt.
Fase 6 is begonnen met kern 10 van Veilig leren lezen, hier wordt aandacht besteed aan
de volgende leerdoelen:
•
eenlettergrepige woorden met ieuw, uw, eeuw
•
het invullen van een gatentekst op basis van tekstinhoud en
tekstrelaties
•
mkmmmm-woorden zoals herfst
•
de spellingleerdoelen van kern 7, 8, 9 worden herhaald
•
tweelettergrepige woorden met open lettergreep zoals: bomen
•
eenlettergrepige woorden met een woordcluster vooraan en
kleefletter
achteraan zoals: dwerg
Fase 7 is met taal aan het oefenen met woordenschat, spreken en luisteren,
schrijven/stellen en doe-woorden.

Met spelling zijn we aan het oefenen met de stomme e: ~en, ~el, ~er, ~e,
woorden met v en f, ge~, be~ en ver~ woorden en verkleinwoorden.

Wij wensen iedereen een fijn lang weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Juf Chardonnay en juf Andrea

Fase 8/9
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van de twee weken vakantie en een paar lange
weekenden. De eerste drie dagen na de vakantie hebben we het nog een beetje rustig
aan gedaan. Het was erg warm en op woensdagmiddag hebben we heerlijk met water
gespeeld op het kleuterplein. Na de lange weekenden komen er nu nog een aantal weken
aan waar er serieus gewerkt moet worden. Zo hebben we het met rekenen druk met de
keersommen en in fase 9 moeten ze daar deelsommen
met rest mee maken. Voor taal zijn we bezig met
samenstellingen en leren we uit wat voor woordsoorten een
samenstelling kan bestaan. Voor maandtaak hebben we het
over amfibieën en lezen
we hoe kikkers zich ontwikkelen. We hebben geluk, want
Inge uit fase 10 / 11 heeft kikkervisjes in de klas en deze
komt ze ons elke week even laten zien. Natuurlijk komen
er ook nog leuke dingen voorbij de komende periode.
Zo hebben we binnenkort ons klassenuitje, krijgen we nog
een muziekles van juf Helga en gaat binnenkort ook de avond-vier-daagse weer
beginnen waar een hoop kinderen enthousiast mee meelopen.
Fijn weekend, Juf Anita, juf Marloes en juf Marjolein

Fase 16/16+
We zijn alweer een week terug van kamp en wat hebben wij en de kinderen genoten 
Het zijn super leuke en gezellige dagen geweest. Zoals u in de mail heeft kunnen lezen,
volgen het verslag en de foto’s nog.
Wij zijn druk bezig met de laatste blokken van de methodes en zitten vol in de
voorbereidingen voor de musical. We hopen dat alle kinderen hun rol heel serieus nemen
en thuis flink aan het oefenen zijn. Wij kunnen op school ook uw hulp gebruiken. Op
maandag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen aanwezig. Wij willen deze tijd dan ook
graag besteden aan het oefenen van de musical, de liedjes en het maken van het decor.
Als u ons kunt helpen, wilt u dit dan via de mail aan ons laten weten, dan kunnen wij een
planning maken.
Verder krijgen de kinderen volgende week de uitslag van de IEP eindtoets. Als uw kind
hoger heeft gescoord dan ons advies, wordt u uitgenodigd voor een gesprek en stellen
we in overleg ons advies bij. Als uw kind lager of volgens advies scoort, blijft het advies
hetzelfde.
Voor nu fijn (lang) weekend.
Juf Sophie en juf Tineke

