
 
19 januari 2018 

het Toetertje 

Agenda    18 januari  

 6 februari  

 Inloop kwartiertje 8.15-8.30 uur 

 Studiemiddag, leerlingen vrij om 12.00 uur 
 

   

Groep 1-2-3 
 

 

 Allereerst willen we Lucan en Kaj welkom heten in onze klas. Heel gezellig dat ze 
er zijn. We wensen hen veel plezier bij ons op school.  
 
Na de kerstvakantie werken we drie weken over het thema winter – “wat is het 
donker”. Het gaat hierbij vooral om winters weer, winterse activiteiten en 
winterkleding. In de winter is het buiten vaak somber en donker. We zetten de 
lamp aan om wat licht te krijgen.  
Natuurlijk zijn de hoeken ook weer aangepast bij dit thema: 

 
 

   
 
Op het planbord zien we naast deze speelmogelijkheden ook leerspelletjes als: 
knopen voor de sneeuwpop kleien, ontwikkelingsmateriaal uit de gele kast en 
kralen rijgen. Nieuw is de periodetaak: de kinderen hebben een smartgame 
waarmee ze gericht aan opdrachten gaan werken rondom ruimtelijk inzicht.  
Het ankerverhaal van de kleuters heet “een groot zwart monster” en gaat over 
schaduwen.  

Groep 1-2:       Groep 3:  
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Groep 3 leert nu in kern 6 de laatste letters. En dan is het tijd voor het grote 
letterfeest! Dit keer staat ons letterfeest in het teken van letters en winter. De 
kinderen krijgen hier volgende week de uitnodiging voor.  
In de gang liggen de boeken die we speciaal voor dit thema bij de bibliotheek 
hebben geleend over alle letters van het alfabet.  

 
 
Hoe leuk een combinatiegroep 1-2-3 is zagen we bij het oefenen met kleuren. 
Voor groep 1 werd met stiften gekeken welke kleuren de kinderen al kennen. 
Voor groep 3 werd hierin een extra nuance aangepast door met een woord voor 
de kleur aan te geven welke tint we bedoelen. De kleurenslinger hangt ter 
versiering voor het feest in de klas.  

   sinaasappel oranje muis grijs  
 
Ook de gymles van groep 1 t/m 5 stond deze week in het teken van het thema 
winter. Bij het tikspel bevroor je als je getikt werd en daarna gingen we in 4 
groepen langs een parcours: mikken met “sneeuwballen”, slalom met “ski’s”, 
estafette door poortjes met “ijsblokjes” en klimmen en klauteren over de 
“sneeuwbergen”. Er werd enthousiast mee gedaan. 

   

Groep 4-5  Taal en spelling in groep 4&5 
We zijn inmiddels alweer aan het werk in thema 4 van Taal Actief.  
Groep 4 leert in dit thema tijdens de taallessen wat een goede zin is. Een zin is 
een rij woorden die iets betekenen. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt 
met een punt.  
Komende week leren we dat woorden uit klankgroepen  bestaan. Bijvoorbeeld 
‘vis’ (1 klakgroep) en ‘meester’(2 klankgroepen: mees-ter). Ook leren we over 
pictogrammen. Wat zijn pictogrammen en waar worden ze voor gebruikt? 
Tijdens de lessen spelling hebben we het gehad over woorden die je schrijft met 
een ‘d’, maar die klinken als een ‘t’. Het voorbeeldwoord was ‘hond’. 
Komende week leren we hoe we woorden schrijven die beginnen met ‘ver’. Het 
voorbeeldwoord is ‘verkeer’.  
 
Groep 5 heeft tijdens de taallessen geleerd om de persoonsvorm in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd te herleiden tot het hele werkwoord (kruip-kruipen). We 
weten nu dat het hele werkwoord in de wij-vorm dezelfde vorm heeft als het hele 
werkwoord. Ook leerden we wat tegenwoordige tijd is en wat verleden  tijd is. 

mailto:deschoener@obase.nl
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Komende week gaan we het hebben over de basisvorm van verschillende 
woordvormen (‘zusje’ is afgeleid van ‘zus’). En we gaan leren hoe we voorzetsels 
gebruiken in een zin. 
Tijdens de lessen spelling hebben we  vorige week de woorden met lange en 
korte klank herhaald. Dit blijft lastig! We noemen de woorden ook wel ‘jager-
bakker’woorden, afgeleid van de voorbeeldwoorden. Komende week aan we hier 
weer mee verder. 
 
In beide groepen schrijven we na iedere instructie les een voorbeeldwoord of zin 
bij het toetsdoel van het betreffende thema. Alle kinderen hebben een 
doelenoverzicht per vak in hun map én de doelen hangen voorin de klas. 
 
Dit alles wordt de komende 2 weken afgewisseld met de halfjaarlijkse CITO-
toetsen. Wat hebben we toch een harde werkers in de klas! 
 
 
 
 

   

Groep 6-7-8   
We hebben met spelling en taal zo 
ongeveer de helft van het lesprogramma 
afgerond. Daarmee is het tijd voor 
herhaling, vandaar dat de lesstof deze 
week even wordt “geparkeerd”. De 
kinderen maken voor taal herhalingslessen 
en oefenen hun spellingswoordjes nog 
eens op www.spellingoefenen.nl (thema 
1 t/m 4). Hetgeen de kinderen tot nu toe hebben geleerd is best pittig hoor! Denk 
aan het correct toepassen van leestekens (678, ja, jongens en meiden…dus ook 
BUITEN de taalles om hihi), het vinden van het gezegde, onderwerp, lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp in een zin (78) het herkennen en omzetten 
van lijdende en bedrijvende zinnen (8) en het toepassen van wederkerende 
werkwoorden (8). 

 
Onze rekensommen gaan de laatste tijd over 
procenten, omtrek, oppervlakte en…BREUKEN. Dat is 
in zowel groep 6 en 7 als in groep 8 het geval. De 
kinderen van groep 6 hebben geleerd wat een 
“hoeveelste deel” is. In groep 7 hebben de kinderen 
breuken leren vermenigvuldigen en delen. De 
kinderen van groep 8 maken vergelijkbare sommen, 
maar dan met moeilijkere breuken. Zij moeten hun 

breuken eerst gelijknamig maken, voordat ze aan de slag kunnen.  
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Met FAQTA leren wij momenteel veel 
over “Oude Beschavingen”. We 
hebben gekeken hoe de wereld er 
zo’n 2000 jaar geleden uitzag. We 
hebben geleerd hoe de Romeinen hun 
enorme rijk bestuurden. We hebben 
ontdekt dat de Grieken de uitvinders 
van de democratie zijn. Ook 
bezochten wij de Egyptenaren met 
hun indrukwekkende piramiden. De 
komende lessen kijken we naar China, 

Mongolië en Midden-Amerika. De kinderen maken van al deze lesstof een mini-
werkstuk (onder schooltijd). 
 
De komende weken nemen wij ‘s ochtends CITO toetsen af voor onder andere 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Wilt u hiermee rekening 
houden met het maken van afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts? Bij 
voorbaat dank. 
 

   

School 
fotograaf 

 Beste ouders en verzorgers, 
Het afgelopen jaar en dit schooljaar heb ik de schoolfoto's van u kinderen mogen 
maken. Heeft u deze foto's nog niet gezien/besteld? Ze zijn nog steeds online te 
bekijken/bestellen en ze worden binnen twee tot vijf werkdagen aan u thuis 
gestuurd.  
Om ze te kunnen bekijken heeft u destijds via school een brief van mij met uitleg 
en inlog-gegevens ontvangen. Bent u betreffende brief kwijt of denkt u hem niet 
ontvangen te hebben en wilt u toch de foto's bekijken, dan kunt u deze opnieuw 
bij mij aanvragen. Dat doet u als volgt; 
Ga naar http://www.erickonings.nl/nieuwe-inlogcode-aanvragen/  en vul het 
formulier volledig in. U ontvangt per omgaande de brief met inloggegevens dan 
per e-mail. Ook de codes van eerdere schooljaren zijn hier op te vragen. 
Het kan zijn dat u niet de mogelijkheid heeft om uw bestelling online te betalen. 
Hoe kunt u dan toch uw foto's ontvangen? Wanneer u de bestelling geplaatst 
heeft krijgt u een email met ons rekeningnummer. U maakt het bestelbedrag 
over. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch bij uw bank of met een betaalkaart. Zodra 
wij het bedrag van uw bestelling ontvangen hebben wordt deze per omgaande 
gemaakt en verzonden. 
Als u uitsluitend contant kunt betalen kunt u het beste even contact met me 
opnemen via schoolfoto@erickonings.nl  
Problemen met inloggen? 
Wanneer u het niet lukt om in te loggen en voor overige vragen/wensen kunt u 
mij het beste even mailen op schoolfoto@erickonings.nl  

   

Fruit  
 
 
 
 

 Voor volgende week hebben we: 

Banaan 
Bananen komen uit bijna alle landen rond de evenaar. Of de 
banaan nou uit India of Costa Rica komt; het is allemaal 
dezelfde soort. En die soort wordt bedreigd door 
schimmels. Bekijk de video hierover van het Klokhuis  

mailto:deschoener@obase.nl
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mailto:schoolfoto@erickonings.nl
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https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-banaan/
http://www.euschoolfruit.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEw8WowPXXAhURqaQKHY4IDhsQjRwIBw&url=https://www.suksawat.nl/geld-toe-bij-poppodium-romein/&psig=AOvVaw2onsjG91IWrE2GinQcf-CU&ust=1512653696635588
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyxLb7z-PYAhXGJ1AKHTHhCcYQjRwIBw&url=https://www.jamiemagazine.nl/tips/kooktips/kook-eens-met-banaan.html&psig=AOvVaw1v_EmTnqOCsbJBT1Vceb3e&ust=1516437444608510
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 Appel 
Waarom wordt een appel bruin als je hem hebt geschild? En gebeurt 
hetzelfde als je een appel raspt? Kom er achter in dit proefje 
 

Ananas 
https://youtu.be/n5FCaTs5qsc  

   

KIBEO  Beste ouders en verzorgers, 
 
Wat betreft de opvang in Brouwershaven, kan ik het volgende heugelijke nieuws 
meedelen. 
We kunnen de peuteropvang en de buitenschoolse opvang bij voldoende animo 
in 2018 gaan uitbreiden! 
Bij voldoende animo kunnen we de hele maandag, dinsdag en donderdag 
aanbieden voor kinderen tussen 1,5 jaar en 4 jaar, en voor kinderen van 4 tot 12 
jaar kan de buitenschoolse opvang gerealiseerd worden. 
De leeftijd tussen 0 en 1,5 jaar heeft andere behoeftes, zoals onder andere een 
eigen slaapruimte. 
Deze is nog niet gerealiseerd, en ook is nog niet besloten of (een van) beide 
partijen Obase en Kibeo de kosten van deze verbouwing kunnen dragen. 
De afdeling facilitair van Kibeo komt binnenkort in de school kijken en werkt dan 
een kostenplaatje uit. 
Op basis van dit kostenplaatje zal er een beslissing genomen worden. 
Omdat dit voor ouders ook een nieuwe invalshoek is, wil ik graag opnieuw weten 
of er nog voldoende animo is. 
Hiermee bedoel ik onder andere, dat ouders met 2 kinderen in de verschillende 
leeftijdsgroepen, opnieuw zullen willen bekijken of deze uitgebreide opvang nog 
voldoende mogelijkheden biedt. 
Ik hoor graag van jullie als ouders voor 20 januari of deze uitgebreide vorm van 
opvang mogelijkheden biedt voor jullie gezin, via l.dirksen-spannenburg@kibeo.nl  
 
Ik nodig je hierbij van harte uit om deze boodschap te delen met andere mogelijk 
geïnteresseerde ouders in Brouwershaven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leanne Dirksen, Unitmanager Kibeo 
  
  
 
0113 - 760261 /  
06 - 22733994 
l.dirksen@kibeo.nl 
  

 

Kibeo 
Stationspark 2, 4462 
DZ Goes 
Postbus 328, 4460 AS 
Goes 

 

0113 - 760200 
info@kibeo.nl 
www.kibeo.nl 
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