
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         11 oktober 2019 

het Toetertje 
Agenda    14 okt t/m 18 okt 

 6 november 

 Herfstvakantie  

 Landelijke stakingsdag  

   

Inspectie 
bezoek 

 Op 29 oktober krijgen we een hele dag bezoek van de onderwijsinspectie. We 
worden gevisiteerd om te kijken of de school het predicaat “goed” verdiend. 

   

Voorlees 
wedstrijd 

 !!!!!!!!!!!!   Finale van de voorleeswedstrijd van de Schoener 2019 !!!!!!!!!!!! 
 
Vrijdagmiddag hebben zes leerlingen van de Schoener gestreden om de titel 

“Voorleeskampioen van De Schoener 2019”. 

Catherine uit groep 8, Jade, Kyano en Marloes uit groep 7 en Lenny en Lucan uit 
groep 5 deden hier aan mee.  
Alle kandidaten hadden een heel leuk boek gekozen waaruit ze een stukje hebben 
voorgelezen. 
 
 
De kritische jury bestond uit Nour, Cindy, Yalou en 
juffen Margreeth en Maike. Van elke deelnemer 
hebben de juryleden een puntenrapport gemaakt. 
Gelukkig waren de juryleden het na overleg helemaal 
met elkaar eens. 
Van de kinderen van de bovenbouw heeft Marloes 
gewonnen en van de kinderen van de middenbouw is 
Lenny de winnaar!!! Hartelijk gefeliciteerd!!! 

   

Weektaak 
groep 3 

 Groep 3 is vorige week ook gestart met het werken met een weektaak. We 
oefenen druk met het aflezen van al het werk op de juiste dag (want wat doen we 
veel in een hele week!) en het inkleuren van het juiste vak mét de goede 
dagkleur. Het is handig dat de kinderen nu zelf 
kunnen zien wat we die dag gaan doen, maar ook 
wat ze kunnen kiezen als ze klaar zijn. 
Het plannen van het werk is de volgende stap.  
Eerst meer eens vertrouwd raken met de 
weektaak zelf. 
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Lezen en 
rekenen 
groep 3 

 We zijn deze week begonnen met Kern 3 van Veilg Leren Lezen. De kinderen 
hebben hier afgelopen maandag een informatiebrief over meegekregen. 
De herfstvakantie staat voor de deur. Naast het doen van leuke dingen met 
elkaar, is het voor de leesontwikkeling belangrijk dat deze niet 
stil staat tijdens de vakantie. Wilt u tussendoor blijven 
oefenen met lezen?  
 
 
 
 
 
Met rekenen oefenen we momenteel veelvuldig met het splitsen van getallen. 
Het goed kunnen splitsen van kleine getallen, getallen tot en met tien en in een 
later stadium getallen tot en met twintig, is een belangrijke basisvaardigheid. 
Goed kunnen splitsen is namelijk een voorwaarde om te kunnen rekenen met 
grotere getallen. 
Splitsen is ook belangrijk bij het automatiseren (het vlot en goed antwoord geven 
op een som). En automatiseren is weer belangrijk bij het oplossen van grotere en 
andere sommen (bijvoorbeeld breuken en procenten). Omdat jonge kinderen 
denken in beelden, werken we met concrete voorbeelden en met tastbaar 
materiaal in de klas. 

   

Lezen 
groep 5 

 Naast de leeslessen van de leesmethode hebben de kinderen van groep 5 de 
afgelopen dagen geoefend met voorlezen. Ze hebben allemaal een boek gekozen 
wat ze zelf erg leuk vinden en een stukje tekst goed geoefend. 
Ze hebben geleerd hoe ze een boek presenteren door zichzelf voor te stellen, de 
titel, schrijver en evt. tekenaar van het boek te noemen en om te vertellen 
waarom ze juist dit boek hebben gekozen. Voor de klas hebben ze een aantal 
bladzijden voorgelezen. Best spannend!!  
Na het voorlezen hebben ze elkaar tops en tips gegeven over stemgebruik, 
volume, snelheid enz. 
Daarna hebben ze gestemd wie de beste voorlezer van groep 5 is.  
Lenny heeft gewonnen met de meeste stemmen. De kinderen vonden zijn manier 
van voorlezen superleuk door het gebruik van stemmetjes van de hoofdpersonen. 
Lucan en Yalou eindigde samen op de tweede plaats. Bij de tweede stemronde is 
Lucan gekozen om ook door te gaan. 

   

GVO  In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van de GVO 
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