
agenda ● 26 november
● 2 december
● 4 december

● Schoen zetten groep 1 t/m 8
● Surprises inleveren groep 678
● Sinterklaasfeest

20-11-2020

schoolfruit

komkommer                      mandarijn sinaasappel

Het schoolfruit voor volgenden week

onderbouw Thema Sinterklaas

Sinterklaas is inmiddels met zijn vrolijke pieten in Nederland aangekomen!
Deze week hebben we al tekeningen gemaakt over wat we tijdens de intocht van
sinterklaas op televisie hebben gezien. De kinderen vertelden over de stoomboot, de
pieten, sinterklaas, Ozosnel en de zak met kolen. Ook waren ze erg benieuwd wie of
wat er nou in die zak zat wat elke keer maar weer bewoog. Spannend!....
De letter s (spreek uit: ssssss) staat de komende weken centraal bij het thema
Sinterklaas.

OBS de Schoener, Daltonschool - Schuitkade 2, 4318EH Brouwershaven - 0111 691945 - deschoener@obase.nl - http://deschoener.obase.nl/

mailto:deschoener@obase.nl
http://deschoener.obase.nl/


Tellen met echte pepernoten!

Pepernoten maken met klei.

Samen met groep 3 een spelletje spelen op het digibord.

middenbouw In groep 4 zijn we op het moment druk bezig met het aanleren van de tafels. Het is
belangrijk om dit ook thuis goed te oefenen. Onlangs hebben we op onze
Facebookpagina een link naar een tafelposter geplaatst. Deze is ideaal om
bijvoorbeeld op het toilet te hangen. Daarnaast ontvangt u bij deze nieuwsbrief nog
een bijlage over het belang van het oefenen van de tafels, op school én thuis. In de
klas merken we dat de meeste kinderen erg enthousiast zijn over het leren van de
tafels. We doen dit tijdens de rekenlessen, maar ook met de periodetaak. De meeste
kinderen hebben al 3 tafels goed opgezegd, kanjers!
Daar waar groep 4 net begint met de tafels, is groep 6 bezig met het overhoren van de
laatste loodjes hiervan. Dit betekent niet dat we hierna stoppen met de tafels. De
volgende stap is het onderhouden van de kennis.
We zien nu dat het heel handig is om die tafels vlot te kennen, want ze komen terug
bij de verhoudingstabellen en bij de breuken. Want wij doen al breuken in groep 6,
goed he?

sinterklaas Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een infobrief over de komende Sinterklaasperiode.
Hier staan belangrijke data in, we willen u vragen deze goed door te nemen.
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