
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         20 september 2019 

het Toetertje 
Agenda    2 oktober 

 3 oktober 

 Start kinderboekenweek 

 Coaching studiedag, leerlingen vrij  

   

Groep 1-2  Nieuws uit groep 1-2: 
Jill is nu ook bij ons in de klas. Wat leuk weer een nieuw meisje op onze school.

 
Wat hadden wij een verrassing op donderdagmiddag: we gingen met de hele 
school naar de kermis en we kregen allemaal 3 kaartjes voor de draaimolens.  
Wat boffen wij toch! 
 
Vanaf maandag begint de jaarlijkse schoonmaak weer. Graag een bak speelgoed 
meenemen om thuis schoon te maken of op school helpen op maandag-, dinsdag- 
of woensdagochtend.                                                    

                                                                                                           
De bakken staan bij de kleuteringang in de gang. Knuffels wassen aub. Plastic 
speelgoed in een bad of in een sopje wassen en daarna laten drogen. 
Poppenkleertjes en verkleedkleren wassen en daarna aub strijken. Houten 
speelgoed afdoen met een vochtige doek. 
Daarna mogen de bakken weer terug naar school komen.    
 
We gaan nog even verder met het indianenthema. Er zijn al een paar t-shirts op 
school om daar je eigen indianenpak van te maken. Denkt u daar nog even aan 
aub?  We gaan een indianentooi versieren, indianenkettingen rijgen en ook nog 
een totempaal maken.  
In de kleine kring hebben we vrijdag meetopdrachten gedaan met het huis van 
pompom: kleden en tegels vergelijken die op de vloer van het huis liggen. 
Hoeveel kinderen kunnen liggend op een kleed, maar ook zittend en staand. Ook 
leggen we vloertjes met tegels op de kleden. Op deze manier zijn we 
spelenderwijs bezig met de oppervlakte van de vloer. 
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Groep 3  Groep 3. 
Deze week hebben we met lezen kern 1 afgerond en zijn we 
gestart met kern 2.  De kinderen kennen nu inmiddels de letters 
i, k, m, s, p, aa, r, e, v en hebben hiermee leren lezen en spellen. 
In kern 2 gaan we de letters n, t, ee, b, oo leren. Leuk! 
Het is belangrijk om ook thuis samen te lezen, iedere dag 10 minuutjes op 
een rustig moment is voldoende. We hebben afgelopen week een leesblad 
meegegeven. Dit sluit volledig aan bij de letter die zojuist is aangeleerd. Dit blad is 
dus uitstekend te gebruiken als oefenmateriaal. Daarnaast zijn ook bij de 
bibliotheek veel leesboekjes te vinden. 
 
 
Met rekenen leren we werken met de telrij t/m 12. We schrijven de getallen, 
splitsen en turven. Ook hebben we kennis gemaakt met staafgrafieken en deze 
zelf gemaakt. 
 

   

Groep 5  Groep 5. 
We zijn deze week begonnen met het nieuwe thema van Faqta: Buigen of 
barsten.  
De kinderen leren dat een geraamte stevigheid 
geeft aan het lichaam en dat het geraamte nog 
meer functies heeft. Ze leren hoe de belangrijkste 
botten heten en wat er gebeurt als je een bot 
breekt. Ze ontdekken welke overeenkomsten en 
verschillen er zijn tussen het geraamte van een 
mens en dat van dieren. Als de mens niet sterk 
genoeg is, maakt hij slim gebruik van 
krachtversterkers zoals hefbomen, katrollen en 
tandwielen. 
Bij sommige mensen werken hun lichaam of hun 
hersenen niet zo goed als bij anderen. Zij hebben 
een lichamelijke of een verstandelijke beperking en soms beide. De kinderen 
leren wat een beperking is en welke hulpmiddelen er zijn om beter met een 
beperking om te gaan. 
 
Met rekenen leren we verder aan het digitaal klokkijken. Dit is nog best lastig! 
Thuis oefenen is belangrijk. Bijvoorbeeld tussendoor eens vragen hoe laat het is, 
of hoeveel minuten het nog duurt voordat…   
 

   

Groep  
6-7-8 

 Groep 678 leert over de verschillende 
klimaten in Europa: 
Europa is een van de zeven werelddelen en 
er wonen bijna 800 miljoen mensen. Je vindt 
er allemaal verschillende landschappen en 
klimaten. In het noorden van Europa liggen 
landen als Noorwegen, Zweden, Finland en 
Denemarken.  
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Noorwegen is een langgerekt land waar je bossen, bergen en toendra’s vindt.  
Een toendra is een koud gebied vlak onder de Noordpool met grassen, mossen en 
struiken. Er is een verschil tussen weer en klimaat. Het weer is elke dag anders en 
het klimaat is het weer over een periode van dertig jaar. Er zijn veel verschillende 
klimaten en meneer Köppen heeft honderd jaar geleden daarvoor een indeling 
bedacht. In Noord-Europa heb je klimaat C, D en E. Kijk wat deze en de andere 
twee letters betekenen: 
A = Tropisch klimaat: het wordt niet kouder dan 18°C. 
B = Droog klimaat: droog, daar valt weinig regen en er groeien weinig planten. 
C = Zeeklimaat: in de zomer is het niet te warm en in de winter niet te koud. 
D = Landklimaat: verschil tussen de zomer en de winter is groot. 
E = Poolklimaat: lange koude winters en koele zomers. 
 
In het zuiden van Europa is het een heel stuk warmer dan in het noorden. Hoe 
verder je naar de evenaar toe gaat, hoe warmer het wordt. De Zuid-Europese 
landen zijn vooral de landen rond de Middellandse Zee zoals Frankrijk, Spanje, 
Italië en Griekenland. In de Zuid-Europese landen vind je veel gebergten. Een 
bijzondere berg is de Etna op het eiland Sicilië. Dat is een vulkaan van meer dan 
3.000 meter hoogte en het is de actiefste vulkaan van Europa. De grond is door 
de lava, de regen en de zon enorm vruchtbaar. De warmte in Zuid-Europa heeft 
ook een nadeel. Het zorgt namelijk 
voor droogte. Daar waar het heel 
droog is, kan gemakkelijk brand 
ontstaan. Vooral de branden in bossen 
kunnen erg gevaarlijk zijn. De 
brandweer houdt de gebieden goed in 
de gaten en zorgt dat het bos ‘schoon’ 
is. Het vuur kan dan niet via de grond 
worden verspreid. 
 
Nederland en België horen bij West-Europa. Deze landen liggen aan de Noordzee. 
De zeestromen verplaatsen de warmte van het ene naar het andere gebied. De 
klimaten worden voor een groot deel door de zeestromen bepaald. De Golf van 
Mexico zorgt ervoor dat het water in de Noordzee wordt verwarmd. West-Europa 
is het dichtstbevolkte deel van Europa. Dat betekent dat daar de meeste mensen 
wonen. Je wist vast nog wel dat een deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. 
Het water staat hoger dan het land en dat terwijl het hoogste punt van Europa 
ongeveer 
5000 meter is. Dat is een groot verschil, vind je niet? 
 
Volgende week gaan we nog naar Oost-Europa. Vroeger waren veel landen in 
Oost-Europa communistisch. Dat betekent dat mensen weinig bezit hadden en 
alles met elkaar werd gedeeld. Dat communisme heeft grote invloed gehad op 
hoe het leven er nu uitziet in Oost-Europa. Zo zijn bijvoorbeeld de fabrieken een 
stuk minder modern dan in Nederland. Wit-Rusland is ook een Oost-Europees 
land. Het heeft een landklimaat met koude winters en warme zomers. Het 
landschap is vlak met rivieren en bossen.  
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Inloop  Afgelopen jaar zijn we begonnen met de inloop in de ochtenden in alle groepen. 
Hierbij nogmaals de “regels” op een rijtje: 

 Om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen met of zonder 
ouders.  

 Om 8.25 gaat de eerste bel, het is de bedoeling dat ouders dan afscheid 
nemen van de kinderen en de klas verlaten. De kinderen gaan dan zelf aan 
het werk. 

 8.30 iedereen is in de klas aan het werk. 

 2 keer in de week hebben we tutor lezen. Kinderen van groep 7-8 lezen 
dan met de kinderen van groep 3. Het is dan heel fijn als kinderen op tijd 
op school zijn, omdat er anders iemand zit te wachten. 
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