voor openbaar onderwijs
“Elk kind heeft talent en gebruikt zijn nieuwsgierigheid om te groeien!”
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Voorwoord

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn om de voortgangsgesprekken weer gewoon op school te kunnen voeren. Soms wat onwennig omdat
ouders toch minder de school in mogen dan voor de Coronapandemie. Met de medezeggenschapsraad is
gesproken over het zogenaamde sectorplan ten behoeve van de Corona aanpak op de Andersenschool. Zo’n
sectorplan bestaat uit een viertal trede waarin we op en/of af kunnen schalen mocht dat nodig zijn. Op dit
moment zitten we keurig op trede 1 – Donkergroen. De scholen zijn open zonder maatregelen. Laten we hopen
dat we daar lekker blijven en we dit jaar een gezellige feestmaand tegemoet gaan!
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Vorige week zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek binnen gekomen. En ik kan u vertellen dat hier
een trotse directeur schrijft… Het responspercentage vanuit de leerkrachten en leerlingen is 100% en ondanks
dat er vanuit de ouders maar 51% response was, blijkt dat voldoende om dat de beschouwen als de mening
van de gehele groep. In de onderstaande grafiek wordt een vergelijking gemaakt met het vorige onderzoek
(TB), de interne benchmark (IB, alle scholen van Stichting Klasse) en de externe benchmark (EB, het landelijk
gemiddelde).

Dit zijn mooie cijfers waar ik als directeur enorm trots op ben. Trots op een team van medewerkers die niet
alleen zelf aangeven op een goede school te werken, maar ook trots met een team wat zo’n geweldige
rapportcijfers van ouders en leerlingen krijgt!
Is daarmee alles fantastisch? Nee, zeker niet. De response op dit onderzoek laat zien dat we als school echt wel
punten hebben waar we ons verder op kunnen verbeteren. Leerlingen geven bijvoorbeeld aan dat het
eigenaarschap op het eigen leerproces nog beter kan. Dit is een mooi punt om met de leerlingen en het team
verder te ontwikkelen.
De komende maand staat er weer veel in het teken van Sinterklaas en Kerst. Echter voor groep 8 en Hb 8
staan de komende weken ook in het teken van de Cito LOVS toetsen. Ik wens de leerlingen veel wijsheid en
succes!
Eelco Kosterman
naar Inhoudsopgave

Groep 1

Groep 1
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Herfst
We zijn begonnen met het thema: De vier kaboutertjes in de herfst. We hebben veel verschillende activiteiten
gedaan die met de herfst en kabouters te maken hadden. We zijn in de wijk gekleurde blaadjes gaan zoeken en
hebben deze op kleur gesorteerd, we hebben samen een mooie herfsttafel gemaakt en we zijn gestart met
iedere ochtend een herfstcircuit waarin we oefenen met de getallen en de letters en construeren.

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Concertgebouw
Maandag 28 november hebben wij een uitje naar het Concertgebouw. We gaan met een grote bus helemaal
naar Amsterdam. In het Concertgebouw mogen wij de voorstelling: Kleutersinfonietta Stuiterstokken gaan
bekijken. In de klas hebben we het al gehad over hoe het concertgebouw eruitziet, we hebben het gehad over
de grote stad en over de verschillende instrumenten die we gaan zien tijdens de voorstelling. De kinderen zijn
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heel erg enthousiast en betrokken. Erg leuk! Inmiddels zijn er genoeg ouders geregeld. Onze dank daarvoor.
Wij hebben er zin in!
Sinterklaas
De herfstspullen worden opgeruimd en de klas komt al langzaam in de Sinterklaassfeer. Wat vinden jullie van
onze stoomboot en onze nieuwe sensomotorische verhaalbak?

We kijken in groep 1 iedere dag het Sinterklaasjournaal. Zo blijven we goed we op de hoogte van de avonturen
van Sint en zijn Pieten.
Activiteiten
Op maandag 21 november krijgt groep 1 pietengym in de grote gymzaal van de Regenboog.
Deze middag gaan we ook ons schoentje zetten. Hopelijk worden deze gevuld. Op dinsdag 22 november
hebben we Pietenfeest. We gaan deze ochtend lekker gymmen, knutselen en speculaasmolens versieren.
Maandag 5 december is het eindelijk zo ver. Dan viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Groep 1 is
al hard aan het oefenen want wij hebben een dansje voor de Sint ingestudeerd. Als jullie het leuk vinden om
thuis te oefenen kunnen jullie via YouTube de pepernotendans van de Minidisco opzoeken.
Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022

Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas

Ouderhulp
X
X
2 ouders
Al gevraagd via Social Schools
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Susan, Remke en Yoan
naar Inhoudsopgave

Groep 2

Groep 2
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Herfst
Na een heerlijke herfstvakantie hebben we verder gewerkt aan ons thema over de herfst. De klas was in
herfstsferen en de kinderen hebben allerlei activiteiten gedaan die met de herfst te maken hadden. We hebben
geleerd over de seizoenen, over de kenmerken van de herfst en wat er gebeurt bij de dieren als het herfst
wordt.
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Herfsttekening van Arend
Toneel
Wat hebben de kinderen een fantastische voorstelling gemaakt over Aadje Piraatje. Ze kenden de teksten en de
liedjes werden uit volle borst meegezongen. En wat zagen ze er mooi uit!

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Sinterklaas
De goedheiligman is weer in het land en de Sinterklaaskoorts is goed toegeslagen in groep 2. Er wordt flink
meegeleefd met de Sint en de cadeautjes worden op de voet gevolgd tijdens het Sinterklaasjournaal. De
komende tijd kunnen de kinderen zich uitleven in het Pietenhuis, zelf cadeautjes inpakken en deze brengen
naar onze stoomboot of de huishoek.
Sint- en Pietactiviteiten
Op 21 november gaat groep 2 naar De Regenboog voor de Pietengym. Dit is altijd een hele ervaring voor de
kinderen waar ze erg van genieten. 's Middags mogen ze dan hun schoen zetten. De volgende ochtend gaan we
kijken of de Sint ook echt langs is geweest. Gelijk aansluitend starten we dan met het Pietenfeest. De kinderen
gaan heerlijk knutselen, gymmen en speculaas versieren. We hebben er zin in!
Op 5 december komt de Sint dan ook echt aan onze school een bezoek brengen en zal zeker onze klas niet
overslaan.
Concertgebouw
Wat hebben wij een geluk dit jaar! Wij mogen twee keer naar het Concertgebouw in Amsterdam. Dit is altijd
een uitje dat de kinderen geweldig vinden. De busrit alleen is al een belevenis. In het concertgebouw zitten we
deze keer in de kleine zaal waar we de voorstelling ‘Kleutersinfonietta Stuiterstokken’ gaan bekijken. Er hebben
zich inmiddels een aantal ouders aangemeld om mee te gaan. Heel fijn! Zij krijgen in de dagen voor het concert
nog informatie over de dag zelf. Via onderstaande link kunt u een kijkje nemen in het lesmateriaal dat gaat
over de voorstelling. KleuterSinfonietta: StuiterStokken - Het Concertgebouw
Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022
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Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas

Ouderhulp
X
X
X
Al gevraagd via Social Schools
X
X
X
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Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Petra en Claire
naar Inhoudsopgave

Groep 3

Groep 3
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Voor de komende periode staan er naast het gewone programma weer leuke dingen te wachten.
Maandag 5 december is het Sintfeest en dan brengen we de klas meteen alweer in kerstsferen. Een leuke,
maar drukke maand.
Lezen:
Met lezen staan dit thema de volgende letters centraal: w-eu-g-f en au (atjes au) Thema 4 heet “Op wielen” en
gaat onder andere over de hulpdiensten en veiligheid op de weg. Ook andere weggebruikers komen aan bod
zoals auto’s en fietsers. Het prentenboek dat erbij hoort heet ‘De brandweer die te laat kwam’. Daarin willen de
brandweermannen uitrukken om een brand te blussen, maar ze worden tegengehouden door hun commandant.
Hierdoor komen ze steeds te laat. Ze bedenken een plan: ze doen alsof hun kazerne in brand staat en geven de
commandant een koekje van eigen deeg.
Rekenen:
In blok 2 van Semsom zijn we bezig met:
•
getallenlijn tot 30
•
de buurgetallen kunnen benoemen en opschrijven
•
een verhaal maken bij een + of – som
•
splitsen
•
automatiseren
•
het kunnen gebruiken van de +/ - en = teken.
Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022

Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas

Ouderhulp
X
X
X
Al gevraagd via Social Schools
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Linda en Marloes
naar Inhoudsopgave

Groep 4

Groep 4
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles-in-1
We herhalen de stomme ‘e’. Dat is een letter die je als een ‘e’ schrijft, maar je hoort een ‘u’. Bijvoorbeeld
komen en wortel. We leren over de ‘a-tje au’, zoals pauw en klauw. Al de andere categorieën die de kinderen
leren blijven we oefenen.
De groep Vossen werkt bij Lijn 3 aan hakken en plakken van woorden van woordjes, gekoppeld aan het
verhaal.

Nieuwsbrief 3

21 november 2022

Rekenen/automatiseren
In Alles-in-1 komende verschillende onderwerpen aan bod. Optellen en aftrekken boven de 10 bijvoorbeeld.
Ook krijgen de kinderen veel opdrachten met klokkijken, zowel analoog als digitaal. Kinderen leren klokkijken
op de ‘gewone’ klok, maar dan moeten ze die ook digitaal kunnen benoemen. Hier oefenen we veel mee en we
hebben hulpkaartjes gemaakt.
Ook bij de rekenmethode Semsom komt klokkijken aan bod. Verder vooral veel plussommen en aftreksommen
en rijtjes afmaken. De vossen werken zowel met een werkboek als opgaven via de Chromebook.
Pauze
Als leerkracht hoop je altijd dat het lekker weer is als de groep pauze heeft. Dan kunnen de kinderen lekker
veel bewegen en buitenlucht opsnuiven. Maar soms regent het en dan kunnen kinderen kiezen wat te doen.
Bijvoorbeeld tekenen, een filmpje kijken of een spelletjes doen. Hier zijn een paar jongens een klikpuzzel aan
het maken.

Kanjertraining
We gaan verder met de verhalen ‘Max in de klas’. Kinderen leren verwoorden wat zij ervan vinden. Vaak komen
er persoonlijke voorbeelden.
Wat gaan we de komende periode doen?
Rekenen
In Snappet oefenen we nog steeds met tientallen erbij of eraf tot 100. Daarnaast leren we wat de omtrek is en
we hebben lessen of gewichten. Hierbij gebruiken we materialen zoals een pak meel van 1 kilogram en een
weegschaal om het gewicht te meten.
In Semson splitsen we getallen op verschillende manieren. We delen met beelden bijvoorbeeld appels en peren,
maar ook met geld. Welke geldstukken hebben we nodig om iets te kopen? Of welke muntstukken moeten we
toevoegen om bij het juiste bedrag te komen.
Er zijn ook veel opdrachten met ruimtelijke figuren. Hoeveel blokjes zijn er gestapeld?
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Sinterklaas
De school is inmiddels versierd om de goedheiligman te verwelkomen. Onze kinderen zullen tekeningen maken
en Sintliedjes zingen
Toneel oefenen
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de voorbereidingen van ons toneel op 20 januari 2023. We hebben
al twee liedjes geleerd. Het verhaal is verteld aan de kinderen en nu gaan we de rollen verdelen en flink
oefenen.

Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
2 ouders
Al gevraagd via Social Schools
X
X
2 ouders
X

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Nancy en Annieka
naar Inhoudsopgave

Hb 4-5

Hb 4-5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
De afgelopen periode hebben we met elkaar weer hard gewerkt. HB 5 werkt bij taal met het thema Eskimo's.
Leuk om daar meer over te weten te komen en met elkaar te bedenken en bespreken of het leven van een
Eskimo ons wel wat zou lijken. Vooral het rijden op een sneeuwscooter wordt wel aantrekkelijk gevonden.
HB4 is gestart met een nieuw thema: Klein. Dit is tot nu toe vooral gegaan over kleine diertjes. Met elkaar
hebben we besproken wat nu eigenlijk insecten zijn en hebben we geoefend met het beschrijven van dieren aan
de hand van verschillende kenmerken, in de hoop dat een ander dan zou raden welk diertje we in ons hoofd
hadden. Dit is toch nog best lastig.
Voor rekenen werken we dagelijks nog steeds aan de lessen van Snappet. Als er een weeg- of meetles aan de
beurt is, kiest de juf ervoor om dit met elkaar, klassikaal, te doen. Dit is net zo leuk en dan kunnen we ons
tenminste gewoon door het lokaal bewegen, zonder dat we de andere helft van de groep storen.
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Inmiddels zijn ook alle leerlingen een keer complimentenkind geweest. Hopelijk is het jullie gelukt om thuis ook
met elkaar in gesprek te gaan over elkaars kwaliteiten.
Ook hebben de leerlingen allemaal persoonlijke doelen gekozen om aan te werken de komende periode. Het
gaat om een eigen werkdoel en een eigen kanjerdoel. Als het goed is, zijn deze doelen ook aan alle ouders
kenbaar gemaakt tijdens de oudergesprekken. De oudergesprekken hebben inmiddels bijna allemaal
plaatsgevonden. Het waren wat de leerkracht betreft fijne gesprekken met goede uitkomsten om de komende
periode mee aan de slag te gaan. Bedankt hiervoor.
Mini-vakkendag
De afgelopen periode hebben we ons tijdens mini-vakkendag vooral gericht op het ontdekken van de
mogelijkheden van Powerpoint. Aan de hand van instructiefilmpjes zijn we aan de slag gegaan met het maken
van een eigen Powerpointpresentatie. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
Les
Les
Les
Les

1:
2:
3:
4:

Een nieuwe presentatie en dia-indeling
Achtergrondopmaak
Afbeeldingen invoegen en opmaken
Animaties en overgangen

Wat een hoge betrokkenheid hadden de leerlingen tijdens deze lessen.
Echt heel mooi om te ervaren.
Komende week nog één afrondende les waarin we al het geleerde nog
verder toe kunnen passen en dan op naar een nieuwe opdracht.
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Vanaf deze week komt er weer een nieuwe leerling bij HB 4-5, ze heet
Isla en ze komt bij
HB 4. Ze valt met haar neus in de boter, want we hebben deze week meteen al Pietengym en de
Pietenochtend. De groepjes zijn ook weer gewisseld en het klaslokaal is lekker opgeruimd en heeft een nieuwe
indeling. Met HB 5 ronden we de komende weken het thema Eskimo's af, met als afsluiter, de toets op
maandag 28 november. Hierna starten we met een nieuw thema: Dierentuin.
HB 4 is net gestart met het thema: Klein. Zij zullen binnenkort een leerblad mee naar huis krijgen voor de
toets. Hierover zal dan weer een bericht verschijnen op Social Schools. Voor hen is het nieuwe thema: Nodig.
Voor rekenen blijven we de leerlijn volgen van de jaargroep waar de leerlingen in zitten en van hieruit
compacten en verrijken waar nodig en mogelijk. We werken aanvullend en afwisselend met verrijking van
Snappet, werkbladen van Kien, redactiesommen op hun eigen niveau, Squla, Rekentijgers, Sudoku,
hersenkrakers enz.
De komende periode ligt de focus voor de kinderen ook op het zorgen dat er ruimte overblijft voor de
verrijkingstaken die ook op de weektaak staan en hier ook uit zichzelf mee aan de slag gaan. Dit betekent voor
sommigen dat het werktempo m.b.t. de basisstof best iets omhoog kan. Gelukkig is een ieder zich nu bewust
van zijn/haar eigen leerdoelen, dus dit gaat vast goedkomen.
Ook gaan we weer lekker samen meten en wegen. Bedankt nog voor het uitlenen van de weegschalen!
Mini-vakkendag
Bij mini-vakkendag zullen we ons de komende periode gaan richten op de verschillende opties van Word.
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Davinci-tijd
De komende weken ronden we de periode Prehistorie af. Het nieuwe thema waar we daarna mee aan de slag
gaan is, ‘De schatten van de aarde’. We ontdekken hoe de aarde is opgebouwd en hoe vulkaanuitbarstingen en
aardbevingen ontstaan. Ook gaan we in op verschillend reliëf in Europa, en hoe dit in Nederland is. Hoe is reliëf
eigenlijk ontstaan? Ook gaan we verder in op verschillende schatten die we in de bodem terugvinden, zoals
bepaalde dier- en steensoorten. In de volgende nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.
Kanjertraining
De komende periode zullen de verschillende petten van de kanjertraining waar bij ons op school mee wordt
gewerkt meer een plek gaan krijgen bij ons in de klas. Hieronder een afbeelding met toelichting om jullie als
ouders ook een idee te geven van de betekenis hiervan, zodat je hier thuis ook eens naar kunt vragen.

Datum
21-11-2022
22-11-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
Pietengym en schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie Hester altijd aanspreken om 14:15 uur of een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Hester en Mirjam
naar Inhoudsopgave

Groep 5

Groep 5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles apart/Alles in 1
Bij Alles
-

apart hebben we ons bezig gehouden met de volgende categorieën:
Klankgroepen
Eindstukken: -ig, -lijk, -heid
Fopklanken: -aai, -ooi, -oei
Weetwoorden: ei, ou

Bij Alles in 1 zijn we afgelopen week begonnen met het thema ‘Kleding en Sport’. De eerste week stond in het
teken van sport in het algemeen. Als opening van het project hebben de kinderen allerlei oefeningen gedaan
om te kijken hoe fit ze zijn.
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Rekenen
De volgende rekenonderwerpen zijn de afgelopen weken aan bod geweest:
De gram leren
Maatbeker aflezen
Kalender en agenda aflezen
Klokkijken (digitaal en analoog)
De tafels
Meten in meters en centimeters
De kilometer leren
Getallenlijn
Kanjertraining
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met Kern 3 (Zeg eens iets aardigs) en Kern 4 (Over je gevoel) van de
kanjertraining. Onderwerpen die hier in terugkwamen zijn:
Zeg eens iets aardigs, complimenten geven aan elkaar.
Tafelmanieren: weet jij hoe jij je moet gedragen aan tafel?
Omschrijven/tekenen wat je goed kunt.
Kinderen oefenen in het tegen hun verlies kunnen in een spel (omgangsvormen).
Situaties uitspelen: hoe doe ik met de witte pet?
Gevoelens en gedachten
Het stukje ‘iets aardigs zeggen’ hebben we elke dag opgepakt door elkaar complimenten te geven. Iedereen
sloot de dag af met een gegeven en ontvangen compliment.
Voorleeswedstrijd
Na een spannende voorronde in de klas, werd Jippe de winnaar. Hij mocht het hierna opnemen tegen de
winnaars van groep HB4/5, groep 4, groep HB5/6 en groep 6. Hij deed het super goed en dit zag de jury ook
zo. Jippe werd, tot zijn eigen verbazing, als winnaar uitgekozen. De hele klas was erg blij voor hem en wij
zeker ook
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Creatief
We hebben natuurlijk ook creatief gedaan de afgelopen periode. We zijn aan de slag gegaan met een vleermuis
knutsel, een Sinterklaastekening en er zijn mooie werkstukken gemaakt. Hieronder een kleine sfeerimpressie.

Even voorstellen
Hoi allemaal,
Ik loop al een maandje rond op school en nu willen jullie vast weten, waarom en wie ik ben. Ik stel mij dus
graag even voor:
Mijn naam is Ester en ik volg de opleiding voor onderwijsassistent.
Juf Ilona en meester Martijn mag ik in de groep tot de zomervakantie ondersteunen.
Mijn hobby’s zijn haken en breien, reizen, films kijken maar ook heerlijk wandelen en dan foto’s maken. En ik
heb een toffe zoon van 10, Pepijn. En samen hebben we een lieve poes, Tess.
Het wordt vast een leuke tijd in groep 5!
Groetjes Ester
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Alles in 1
De komende weken duiken we verder in het thema “Kleding en Sport” van Alles in 1. We gaan kijken naar de
verschillende soorten kleren die er zijn en waar deze kleren vandaan komen. Vervolgens kijken we naar de
mode en kleding uit andere landen/andere tijden. Aan de hand van film, infoteksten, weekwoorden, gedichten
en verhalen zullen de kinderen kennis opdoen van de verschillende onderwerpen van het thema.
Rekenen
De volgende onderwerpen gaan de komende tijd aan bod komen:
Getallenlijn
Keersommen en deelsommen
Bedragen schrijven en lezen
De decimeter
Tafels
De millimeter
De digitale klok

Nieuwsbrief 3

21 november 2022

Kanjertraining
Het volgende thema van de kanjertraining is ‘Nee durven zeggen’. Binnen dit thema gaan we met de volgende
onderwerpen aan de slag:
Mening over situaties rondom rode, zwarte, gele en “witte-petten- gedrag”.
Oefenen met conflicten, nare situaties en irritaties.
Kinderen leren de oplossingsstrategie en oefenen met toepassen.
Wat is een goed maatje? En wie is jouw maatje in de klas?
Hoe los je een vervelende situatie op als je doet als de witte pet?
Sinterklaas
De lootjes zijn getrokken en de kinderen zijn al aan het nadenken over de surprise, cadeautjes en een gedicht.
Vandaag zetten we met zijn allen onze schoen in de klas. Op 5 december komt Sinterklaas naar school en
zullen we samen de surprises doen.
Schoolschaatsen
Op 8 december is er weer schoolschaatsen. We gaan samen met groep 4 t/m 6 naar Woerden om lekker een
ochtend te schaatsen. Voor het schaatsen zijn we op zoek naar ouders die willen rijden. Laat even een berichtje
achter op Social Schools als je kunt rijden.

Datum
21-11-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
Schoenzetten
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
5 à 6 ouders die willen rijden

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Martijn en Ilona
naar Inhoudsopgave

Groep 6

Groep 6

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Voorleeswedstrijd:
Op donderdag 3 november heeft Emma onze klas vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd.
Wat heeft Emma dit geweldig gedaan!

Voortgangsgesprekken:
Wat fijn dat we het leerproces van uw kind samen besproken hebben.
Een hoop leerlingen waren best zenuwachtig, zo'n eerste keer samen het gesprek aan te gaan. Maar het heeft
tot fijne gesprekken geleid. Dank hiervoor.
Alles Apart:
Tijdens deze weken staan de volgende categorieën centraal:
• Klankgroepen ie/i
• Hoofdletters en tekens: apostrof (Marga’s jas)
• Fopklanken: elen /eren/ stomme e/ kleefletters
• Weetwoorden v/f
• Moeilijke woorden c=[s] c=[k]
• Klankgroepen alles
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Werkwoorden:

•
•
•

Leerlingen oefenen met het voltooid deelwoord
Vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd met behulp van het pijlenschema
Vervoegen van werkwoorden in de verleden tijd met behulp van het pijlenschema

Nieuwsbegrip:
De afgelopen weken hebben wij het in de klas over bijzondere, spannende en leuke onderwerpen gehad tijdens
Nieuwsbegrip. Zo hadden wij het over de brand die de beroemde Paaseilandbeelden beschadigde. We leerden
wat Paaseiland was en lazen we over een aantal bijzondere kenmerken. De beroemde Moai beelden waren
beschadigd door een brand en konden nooit meer hersteld worden.
We hadden het ook over de aangespoelde orka bij Cadzand. Tijdens de les leerden we verschillende
eigenschappen over orka's en dachten we zelf na waarom het dier aanspoelde.
De volgende les ging over de protestacties: wat mag wel/niet? Samen kwamen we erachter waarom de
actievoerders de beroemde schilderijen beschadigde en leerden we wat er allemaal wel en niet mocht rondom
het voeren van acties.
Ook hadden we het over ontbijt op school. Tijdens deze les keken we naar ons eigen ontbijt thuis en of dat dan
gezond was of niet. Want, was is dan een gezond ontbijt? En waarom moet je ontbijten? Als afsluiting keken we
naar oplossingen voor kinderen die thuis niet elke dag ontbijten.
Rekenen:
Aankomende periode gaan werken aan de volgende doelen:
• Moeilijkere staafdiagrammen aflezen
• Het verschil tussen voor-, zij- en bovenaanzicht leren
• Een plattegrond van een kamer of tuin aflezen
• Een cirkel of strook in gelijk stukken verdelen en de breuk erbij benoemen
• Schattend optellen en aftrekken tot 100
• Getallen tot 10.000 op volgorde zetten
• Deelsommen als 52:4 uitrekenen door te splitsen
• Deelsommen als 372:6 uitrekenen door te splitsen
• De betekenis van een breuk: 3/5 als 3 van de 5 stukjes leren
• Uitrekenen hoelang iets duurt -5 minuten (analoog)
• Aftreksommen met 2 tekorten uitrekenen
• Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000
KUVO Dramatraining:
De leerlingen hebben drie lessen dramatraining gehad. Hierin hebben zij de
verschillende emoties benoemd en kunnen uitspelen.
We zagen een hoop enthousiaste leerlingen. Iedere leerling heeft ook een folder mee
naar huis gekregen, waarin informatie staat over de lessen en een introductie wordt
gegeven op de toneellessen die het Klooster verzorgd.
Lezen:
We zijn afgelopen vrijdag gestart in het samenleesboek. We lezen niet alleen uit het
boek, maar bespreken ook wat we hebben gelezen. Hierdoor willen we het leesplezier
stimuleren.

Wat gaan we aankomende periode doen?
Alles-In-1
We zijn op 14 november gestart met ons nieuwe project: Kleding en sport. Meer informatie over dit project
volgt. Wij willen u wel alvast op de hoogte brengen van de categorieën waar de nadruk op zal liggen tijdens dit
project:
Week 1: eindstukken d/t, leenwoorden en het juiste lidwoord toepassen bij de weekwoorden
Week 2: beginstukken (be-, ge-, ver-, ont-)
Week 3: samengestelde woorden (-s/ -en/e)
Week 4: samengestelde woorden en hoofdletters
Week 5: herhaling van de voorgaande categorieën samengestelde woorden en hoofdletters
Tijdens het project komen in de even weken de volgende werkwoorden extra aan bod:
Week 2: sterke van zwakke werkwoorden kunnen onderscheiden en gebiedende zinnen kunnen herkennen en
weten dat de persoonsvorm in gebiedende zinnen in de ik- vorm staat.
Week 4: persoonsvorm, voltooid deelwoord en het hele werkwoord van elkaar kunnen onderscheiden en juist
schrijven.
Op Teams kunt u de samenvattingen van de infoteksten terugvinden. Deze staan in mapje lesmateriaal -->
alles in 1 projecten groep 6 --> project kleding en sport --> samenvatting kleding ABC.
De leerlingen kunnen met de inlog van alles in 1, ook de film terug bekijken.
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Alles Apart:
Vanaf maandag 19 december starten we weer met Alles Apart (week 7,8 en 9).
Iedere week staan 2 spellingscategorieën centraal:
Week 7:
• beginstukken ont/ be/ge/ver
• Verkleinwoorden koninkje/ laatje (je/pje/kje/'tje/etje)
Week 8:
• De laatste letter eind d/t of p/b
• Moeilijke woorden [zj]= g
Week 9:
• Hoofdletters en tekens afkortingen
• Weekwoorden ij en ou
Ook besteden we tijd aan werkwoordspelling.
Week 7,8 en 9:
• Pijlenschema verleden tijd
• Hele pijlenschema met onregelmatige werkwoorden erbij
Grammatica week 7, 8 en 9:
• Bijvoeglijke vnw, zelfstandig vnw, lidwoord en werkwoorden
• Samengestelde zinnen voegwoord, komma
• Voortzetsel, bijvoeglijke vnw, zelfstandig vnw, lidwoord en werkwoorden
Rekenen: Komende periode werken we aan een hoop nieuwe doelen, deze zijn natuurlijk gebaseerd op
voorgaande lesstof.
• Grote getallen delen door 10, 100 en 1000
• Tientallen, honderdtallen en duizendtallen delen
• Deelbaarheid onderzoeken
• Grotere bedragen tellen en betalen
• Een groot bedrag betalen en uitrekenen hoeveel je terugkrijgt
• Kommagetallen optellen in een geldcontext
• Schattend optellen en aftrekken met kommagetallen in een context
• Getallen tot 10 000 afronden
• Een som als 4 x 399 handig uitrekenen
• Moeilijkere staafgrafieken aflezen
• Het gemiddelde berekenen
• Een verhoudingstabel afmaken
• Informatie uit een rooster, dienstregeling of tabel aflezen en toepassen
Toneel:
Ons toneelstuk staat gepland op vrijdag 2 december 2022.
De leerlingen zijn al druk bezig met het leren van de liedjes, de teksten en het creëren van de decorstukken.
Ze hebben er zoveel plezier in. Mooi om sommige leerlingen al te zien stralen bij het oefenen van het
toneelstuk.
We zullen om vrijdag 2 december om 13.15 uur het toneelstuk opvoeren, waarbij u van harte welkom bent.
Sinterklaas:
We vieren op maandag 5 december het Sinterklaasfeest. Hierover heeft Valeska al eerder een bericht gestuurd
via Social Schools.
Schoolschaatsen:
Donderdag 8 december zijn wij van 08.45 uur tot 10.15 uur uitgenodigd op de schaatsbaan in Woerden.
Indien u uw kind bij de schaatsbaan wilt afzetten, is dit mogelijk. Er zal een leerkracht vanaf 08.30 uur bij de
schaatsbaan staan om de leerlingen op te vangen.
Wij kunnen ons ook voorstellen dat het voor veel ouders handiger is om vanuit de Andersenschool te
vertrekken (i.v.m broertjes en zusjes).
Vanuit de klassenouder heeft u de oproep gehad om te rijden naar de schaatsbaan.
Indien uw kind zelf schaatsen heeft, kunt u deze gerust meegeven.
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Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
X
Al gevraagd via Social Schools
X
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Omar en Priscilla
naar Inhoudsopgave

Hb 5-6

Hb 5-6
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Afsluiting Kinderboekenweek.
Naast dat we in de boeken Noordpool/Zuidpool, waanzinnige boomhut verhalen en de Knerpers zijn gedoken,
hebben we schoolbreed ook nog op een creatieve manier de Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek afgesloten.
Vrijdagochtend was Hans bij ons in de klas om iets te vertellen over verschillende dieren die in Avifauna te
vinden zijn. Hij had ook opgezette beesten en vogeleieren meegenomen om te laten zien, de kinderen vonden
het erg interessant! We mochten kiezen waar we meer over wilden horen. Er is gekozen voor de uitleg van de
helmkasuaris (de poot die Hans vasthoudt) en de pinguïn. Helaas moest hij na een halfuur alweer naar de
volgende klas, want wij hadden nog uren naar hem kunnen luisteren!
De workshops waren ook erg leuk, er was een wisselend aanbod. De kinderen konden kiezen voor een quiz, een
tekenopdracht, kleien, knutselen met kastanjes, tekenen bij een fantasieverhaal, een woordzoeker op het
schoolplein en 'de Green experience' waar kinderen natuurfoto's hebben gemaakt. Kortom, voor ieder wat wils!
Na afloop van de verschillende workshops hebben de kinderen in de klas aan elkaar verteld en laten zien wat ze
hadden gedaan. Heel leuk om te zien dat er ondanks dezelfde opdracht, toch zo veel verschillende kunstwerken
gemaakt zijn!

Gastles plannen.
Dinsdag hebben we een gastles gehad van agenda koningin Leonie, de moeder van Joris. Zij heeft ons in een
uurtje tijd inzicht gegeven in hoe een week er bij ons uitziet, wanneer we welke verplichtingen hebben en
wanneer we dus allerlei andere taken kunnen doen. Voor sommigen een hele goede eye-opener! De planning
die ze gemaakt hebben, zit in hun agenda. De agenda is trouwens weer aangevuld met de nieuwe maandinfo.
Goed moment om samen eens door te nemen 😉`
Voorleeswedstrijd
Donderdag mochten wij luisteren naar verschillende kinderen die een stukje gingen voorlezen. Alle kinderen
van groep 4 t/m 6 waren aanwezig en er was zelfs een jury die de voorlezers ging beoordelen. Onze klas werd
vertegenwoordigd door Tosca, wat heeft zij het goed gedaan! Toen ze klaar was kreeg ze van verschillende
kinderen een high five en klasgenoten zeiden ‘ik weet zeker dat jij dit gaat winnen’. Helaas ging er iemand
anders met de eerste plek vandoor, maar wij zijn super trots op Tosca!
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Wat gaan we de aankomende periode doen?
Staal taal groep 5, thema Eskimo’s.
Het algemene taaldoel van dit thema is ‘spreken, luisteren en schrijven om informatie te onderzoeken en
vergelijken’.
De kinderen leren om beschrijvingen te geven van het weer en van twee ansichtkaarten met daarop het leven
van de Eskimo’s vroeger en nu. Ze luisteren naar elkaars beschrijvingen en oefenen zich in het voeren van een
denkgesprek. Ze herkennen gesloten en open vragen. Ze formuleren ook zelf gesloten en open vragen. De
open vraag van een maatje wordt ook beantwoord.
Het antwoord wordt ten slotte gepresenteerd. Uw kind heeft de woordenlijst van dit thema al mee naar huis
gekregen.
Staal taal groep 6, thema zeebenen.
Het algemene taaldoel van dit thema is ‘spreken, luisteren en schrijven als expressie, om anderen te
amuseren’.
De kinderen leren hoe ze gevoelens kunnen uitdrukken in een zeemanslied. Ze leren hoe ze een persoonlijk
verslag kunnen schrijven over wat ze hebben beleefd. Bij het schrijven van een kaartje leren kinderen hoe ze
bij een foto met weinig woorden een gevoel kunnen overbrengen. Uw kind heeft de woordenlijst van dit thema
al mee naar huis gekregen.
Staal spelling groep 5.
In dit blok worden de volgende aangeboden categorieën herhaald:
• Klankgroepwoord van de a-lijst
• Één woord met drie categorieën.
In dit blok wordt de volgende nieuwe regel aangeleerd:
• Kilowoord. Dit zijn woorden waarbij je de /ie/ hoort, maar de i schrijft.
Bij grammatica besteden we aandacht aan het bijvoeglijk naamwoord.
Staal spelling groep 6.
In dit blok worden de volgende aangeboden categorieën aangeboden:
• Taxiwoord. Ik hoor de /ks/, maar ik schrijf de x.
• Chefwoord. Ik hoor /sj/, maar ik schrijf ch.
Bij werkwoordspelling ligt het accent op het toepassen van de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd en
bij grammatica gaan we het hebben over een bijvoeglijk naamwoord met aardrijkskundige naam.
Datum
21-11-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
Schoenzetten
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groeten, Linda L. en Anouk
naar Inhoudsopgave

Groep 7

Groep 7
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Sjaal aan de burgemeester
Met onze groep hebben we een mooie sjaal ontworpen voor de Koe op
het biebpleintje van Woerden (want die heeft het natuurlijk wel koud ’s
nachts). Van alle kleine sjaals die de basisscholen in Woerden hadden
ontworpen, werd één grote sjaal gemaakt. Onze sjaal had de originaliteitsprijs, dus mochten twee leerlingen van groep 7 deze de dag voor
Koeiemart overhandigen aan de
burgemeester.
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Alles Apart
Ook hoofdstuk 4 tot en met 6 van Alles Apart zitten er alweer op. We zijn
met flink wat ‘moeilijke woorden’ aan de slag gegaan. Zo kan de ‘c’ in een
woord klinken als een ‘k’ of een ‘s’. Soms zitten die allebei zelfs in één
woord!
Voorleeswedstrijd
Onze lieve Elin heeft de schoolfinale van de voorleeswedstrijd gewonnen.
Super knap gedaan, Elin! Elin mag zich klaar gaan maken voor de regionale voorleeswedstrijd

Sinterklaas
Al ruim een week is onze goedheiligman in het land. De lootjes in de klas zijn getrokken
en het knutselen kan beginnen! De surprises kunnen op vrijdag 2 december na
schooltijd (tot 15:00 uur) of maandag 5 december tussen 8.00 en 8.15 uur in een
afgesloten vuilniszak (voorzien van naam/gedicht) in de klas worden gezet.

Basketbaltoernooi
Vrijdag 18 november vond het basketbaltoernooi plaats in de gymzalen van de Regenboog. Onze mooie
mascotte ‘Bob de Pandabeer’. Alle teams hebben ontzettend goed hun best gedaan en er werd eerlijk gespeeld.
Dit resulteerde dan ook in een mooie fairplayprijs! Sommige wedstrijden waren nog behoorlijk spannend.
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Wat gaan we de aankomende periode doen?
Alles in 1
De komende weken duiken we verder in het thema “Kleding en Sport” van Alles in 1.
We gaan kijken naar de verschillende soorten kleren die er zijn en waar deze kleren
vandaan komen. Vervolgens kijken we naar de mode en kleding uit andere
landen/andere tijden. Aan de hand van film, infoteksten, weekwoorden, gedichten en
verhalen zullen de kinderen kennis opdoen van de verschillende onderwerpen van het
thema.
Kersttoneel
Zoals ieder jaar mag groep 7 het kersttoneel verzorgen. Dit jaar dragen we de musical
‘Scrooge’ voor. De rollen zijn verdeeld en het oefenen kan beginnen!
Rekenen
De komende periode gaan we aan de slag met de volgende rekendoelen:
We gaan geldbedragen vermenigvuldigen via ronde getallen
We gaan schattend vermenigvuldigen met een kommagetal
We gaan de betekenis van procenten leren
We gaan kale breuken vereenvoudigen
We gaan sommen met kommagetallen maken op de rekenmachine
We gaan de miligram (mg) leren
We gaan een passende gewichtsmaat kiezen
We gaan verhoudingentaal gebruiken
We gaan breuken vergelijken door ze gelijknamig te maken
We gaan de oppervlakte van driehoeken bepalen
Datum
21-11-2022
22-11-2022
29-11-2022
05-12-2022

Activiteit
Schoenzetten
Pietengym
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Sinterklaas

08-12-2022

Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

20-12-2022

Sleeping Beauty (Stopera Amsterdam)
Later terug op school, circa 15.30 uur

Ouderhulp
X
X
X
X
Graag een hulpouder om mee te lopen naar
het centrum.

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groeten, Valeska
naar Inhoudsopgave

Hb 7

Hb 7
Beste ouders, verzorgers,
We hebben inmiddels de voortgangsgesprekken gehouden en we gaan nu de drukke en gezellige, donkere
dagen van het jaar in. Sinterklaas, Kerst, Kersttoneel en ook nog naar de Opera: feest!
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Voorleeswedstrijd
Voor de voorleeswedstrijd van de bovenbouw vertegenwoordigde Eline onze klas. Ze las voor uit Luna, een
boek van Pieter Koolwijk. Ze deed dit fantastisch, net als de andere kinderen uit de groepen 7 en 8. Alle
deelnemers kregen een praatje van de jury en een medaille. De winnaar dit jaar was Elin uit groep 7:
gefeliciteerd!
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MediaMasters
HB7 heeft meegedaan met MediaMasters als onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar stond het in
het teken van het thema ‘Like en Cancel’. Dit gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. MediaMasters
is een serious game met een spannend filmverhaal over de kansen en gevaren van (digitale) media en door het
spelen van de game bouwden onze leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Iedere dag konden we tijdens
het spelen van de missies bits verdienen, die we op de grote Finaledag konden inzetten voor jokers. Helaas
vielen we niet in de prijzen, maar we hebben wel een hele leuke week gehad en veel geleerd! De rest van het
schooljaar kunnen we ThemaMissies spelen of kunnen de individuele kinderen verder spelen op MediaMasters
Extra.
Basketbaltoernooi
Afgelopen donderdag 17 november deden we mee aan het basketbaltoernooi met deelnemers van allerlei
scholen uit de omgeving Woerden. Zo speelden we met drie teams tegen de kinderen van de Regenboog, de
Richard de Jager, de Keerkring en de Schakel. Onze kinderen hebben superleuk gespeeld en zich goed
gedragen. Resultaat: 1 pouleprijs, 1 fairplayprijs, blije kinderen en trotse juffen.

Wat gaan we de aankomende periode doen?
Toneel
De kinderen van HB7 verzorgen ook dit jaar samen met groep 7 het Kersttoneel. De rollen zijn inmiddels
verdeeld en we zullen hard aan de slag moeten met liedjes leren, tekst uit ons hoofd leren en decorstukken
maken: leuk!
Staal Taal
Het derde thema van dit jaar is ‘Licht’. De woordenschat wordt uitgebreid met woorden als: het schijnsel, het
prisma, de variëteit, dimmen en sneuvelen. Tijdens de lessen taal verkennen leren de kinderen wanneer en
waarom er gecommuniceerd wordt met licht en leren we veel voorkomende spreekwoorden en gezegdes over
licht. Tijdens spreken en luisteren geven de kinderen hun mening over de hinder van licht en bedenken ze
een verklaring voor verschillende lichtverschijnselen. Bij het onderdeel schrijven schrijven de kinderen een
verslag van een proef en ordenen ze informatie in een schema. Na deze impressie gaan we door naar
expressie en passen ze het geleerde toe door het schrijven van een informatief artikel over licht en het maken
van een muurkrant.
Staal Spelling
Met spelling zijn we gestart met het derde blok waarin het militairwoord en leenwoorden worden behandeld. We
oefenen met de verleden tijd van klankvaste werkwoorden, geven extra aandacht aan het gebruik van de
komma en voegen het voorzetsel, het telwoord en het rangtelwoord toe aan de woordsoorten.
Rekenen
De komende periode gaan we aan de slag met de volgende rekendoelen:
We gaan geldbedragen vermenigvuldigen via ronde getallen
We gaan schattend vermenigvuldigen met een kommagetal
We gaan de betekenis van procenten leren
We gaan kale breuken vereenvoudigen
We gaan sommen met kommagetallen maken op de rekenmachine
We gaan de miligram (mg) leren
We gaan een passende gewichtsmaat kiezen
We gaan verhoudingentaal gebruiken
We gaan breuken vergelijken door ze gelijknamig te maken
We gaan de oppervlakte van driehoeken bepalen
DaVinci thema Vikingen
De Vikingen kunnen als de eerste Europese ontdekkingsreizigers worden gezien. De Vikingen hebben vele
(plunder-)tochten gemaakt door Europa (en de wereld) waardoor we een goed beeld krijgen van Nederland en
Europa tijdens de Middeleeuwen. Ook zijn er overeenkomsten tussen de Noordse mythologie en die van
Nederland voordat het christendom zijn intrede deed. In dit thema zit ook het onderdeel ‘vissen onderzoeken’
en daar koppelen we ook een visles aan vast. Doordat de fysieke vislessen in deze periode van het jaar niet
gegeven worden, schuiven we die lessen door naar het voorjaar.
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Datum
21-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
02-12-2022
05-12-2022
08-12-2022
20-12-2022

Activiteit
Schoenzetten
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Gastles ‘grote getallen’
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8
Sleeping Beauty (Stopera Amsterdam)
Later terug op school, circa 15.30 uur

Ouderhulp

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groeten, Charlot, Marlous en Mariëlle
naar Inhoudsopgave

Groep 8

Groep 8
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Rekenen
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen:
•
De betekenis van percentages groter dan 100%
•
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, door beide breuken anders op te schrijven
•
Een kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal
•
Deelsommen als 651 : 31 uitrekenen
•
Verhoudingen vergelijken
•
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, waarbij het antwoord groter is dan 1
•
Ongelijknamige breuken groter dan 1 aftrekken, met een tekort
•
Schattend delen met kommagetallen
•
Een kommagetal delen door een heel getal
•
Deelsommen met rest, zoals 502 : 14, uitrekenen
•
De betekenis van het antwoord op een deelsom op de rekenmachine
Alles Apart
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen:
Persoonsvorm zoeken
Voltooid deelwoord
Werkwoord typen in de zin
Oefenen in schema’s
Gebiedende wijs
Yuverta
Op 3 november zijn we met de bus naar het Yuverta College gegaan in Montfoort. Yuverta vmbo Montfoort is
een kleine, gezellige school. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Wij hebben 4 lessen gevolgd deze
ochtend. Twee praktijklessen en twee theorielessen. Zo hebben we al een beetje kennis gemaakt met het
onderwijs op een middelbare school.
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Voorleeswedstrijd
Sasja mocht onze groep vertegenwoordigen tijdens de schoolfinale van de voorleeswedstrijd. En dit heeft ze
ontzettend knap gedaan! Helaas niet gewonnen, maar dat maakt ons niet minder trots.

Spelen in een popband

BeeBot Escaperoom
Bij dit spannende spel is het de bedoeling dat de kinderen zo snel
mogelijk ontsnappen! Dit kunnen ze doen door vragen te
beantwoorden waarmee ze vervolgens sleutels kunnen verdienen
om de deuren te openen. De vragen zijn aanpasbaar en zo kunnen
we eigenlijk elk vakgebied hiermee oefenen. Naast het goed
beantwoorden van vragen is ook belangrijk om de BeeBot goed te
programmeren, anders gaat het alsnog mis en moet je weer
opnieuw beginnen!
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Wat gaan we de aankomende periode doen?
Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
X
Al gevraagd via Social Schools
X
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie mij altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groet, Niels
naar Inhoudsopgave

Hb 8

Hb 8
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Rekenen
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende doelen:
•
De betekenis van percentages groter dan 100%
•
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, door beide breuken anders op te schrijven
•
Een kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal
•
Deelsommen als 651 : 31 uitrekenen
•
Verhoudingen vergelijken
•
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, waarbij het antwoord groter is dan 1
•
Ongelijknamige breuken groter dan 1 aftrekken, met een tekort
•
Schattend delen met kommagetallen
•
Een kommagetal delen door een heel getal
•
Deelsommen met rest, zoals 502 : 14, uitrekenen
•
De betekenis van het antwoord op een deelsom op de rekenmachine
Spelling
We hebben ons dit blok beziggehouden met:
•
Latijns voorvoegsel
•
Lastige werkwoorden, bijv. Vindt je moeder dat ook?
•
Voltooid deelwoord zonder voorvoegsel zoals bijv. Ik heb de man ontmoet.
•
Bepaling van plaats, je stelt de vraag: Waar+gezegde+onderwerp (+lijdend voorwerp)?
Blits
Onze nieuwe methode voor informatieverwerking/studievaardigheden gaat dit blok over het klimaat en het
weer.
Spelen in een popband
Vorige week hebben we de bandlessen gehad, met een drummer, toetsenist, gitarist, bassist en een zanger heb
je een band en na een uurtje oefenen blijkt dat je gewoon een liedje uit de Spotify lijst kan spelen. Superleuk
en misschien smaakt het wel naar meer, hoe leuk is het om samen muziek te maken!
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Voorleeswedstrijd
Na een spannende strijd in de klas was het Julia die HB8 mocht vertegenwoordigen in de schoolfinale van de
bovenbouw. Ook daar wist ze het publiek te boeien met haar verhaal, alleen Elin uit groep 7 wist dat nog net
iets beter en zij gaat namens de Andersenschool meedoen aan de finaleronde in Woerden. En wie weet, komt
zij net zo ver als Nathan vorig jaar.

Basketbaltoernooi
Afgelopen donderdag werd er hard gestreden om de felbegeerde Poule- en Fairplayprijzen van het jaarlijkse
groep 8 Basketbaltoernooi, georganiseerd door stichting Schoolsport. En wat een toernooi is het geworden voor
de kinderen van HB8, maar liefst twee pouleprijzen werden gewonnen zonder ook maar één potje te verliezen
en het derde team ging naar huis met de fairplayprijs. Vol trots werden de trofeeën geshowd aan alle groepen
van de school.
Wat gaan we de aankomende periode doen?
Komende week beginnen we aan de CITO B8, we doen 4 onderdelen (rekenen, begrijpend lezen, spelling en
werkwoordspelling) die ieder uit meerdere delen bestaan. Dit zijn gewoon de CITO's die de kinderen gewend
zijn. In april maken de kinderen dan nog de centrale eindtoets.
Datum
21-11-2022
21-11-2022
22-11-2022
28-11-2022
29-11-2022
02-12-2022
05-12-2022
08-12-2022

Activiteit
LOVS gr. 8. & Hb 8 t/m 02-12-2022
Schoenzetten
Pietenochtend gr. 1 t/m 4 & Hb 4
Concertgebouw gr. 1 & 2
Bureau HALT. gr. 7 & Hb 7
Musical/toneel gr. 6
Sinterklaas
Schoolschaatsen gr. 4 t/m 8 & Hb 4 t/m 8

Ouderhulp
X
X
X
Al gevraagd via Social Schools
X
X
X
X

Vragen? Dan kunnen jullie ons altijd aanspreken op het schoolplein om 14:15 uur, of bellen tot 16:00 uur of
een afspraak maken via de mail.
Hartelijke groeten, Mirjam, Eelco en Niels
naar Inhoudsopgave
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Oudertelefoon
Oudertelefoon
Stichting De Oudertelefoon faciliteert een laagdrempelige hulpdienst via telefoon en chat. Ouders en opvoeders
kunnen direct, gratis en anoniem bij De Oudertelefoon terecht met al hun vragen, zorgen en emoties rondom
ouderschap en opvoeding. De Oudertelefoon werkt vanuit de oplossingsgerichte methodiek (evenals de
Kindertelefoon en Luisterlijn) en stuurt ouders aan op eigen oplossingen, om zelfredzaamheid te bevorderen.

naar Inhoudsopgave
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op 17 november heeft de MR weer vergaderd. Na elke vergadering verschijnt er een stukje in de nieuwsbrief
om u op de hoogte te houden. We hebben in deze vergadering ingestemd met het nieuwe "Protocol
grensoverschrijdend gedrag". Hierin is inzichtelijk vastgelegd welke stappen er worden genomen bij
(herhaaldelijk) grensoverschrijdend gedrag. Binnenkort zal dit protocol op de website te vinden zijn.
Daarnaast hebben we het Jaarverslag van de MR van 2021-2022 afgerond. Deze zullen wij u volgende week via
social schools toesturen. Hierin kunt u lezen wat de MR afgelopen jaar allemaal gedaan heeft en welke punten
voor komend jaar op de agenda staan. Ook stelt de MR zich aan u voor, zodat u weet wie u kunt benaderen.
Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, kunt u ons altijd bereiken via mr.andersenschool@stichtingklasse.nl
naar Inhoudsopgave
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