Nieuwsbrief 5

maandag 5 – vrijdag 16 november

Beste ouders,
Zoals u gisteren allemaal via de mail heeft
kunnen lezen, kan onze directeur Margien
Wessels momenteel haar werkzaamheden
niet continueren.
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De directiewerkzaamheden zullen met ingang
van maandag 5 november worden waargenomen door
Rob Huberts (directeur Daltonschool de Reggewinde in
Nijverdal/Hellendoorn)
Naast Rob zal juf Alwina Haveman het aanspreekpunt
zijn voor u als ouder.
Namens het team wensen wij Margien beterschap.
Allemaal een fijn weekend,
team Weemewereld
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 8 november krijgen de kinderen een ontbijt op school, want we
doen mee aan het nationaal schoolontbijt. Daarom vragen we of de kinderen
uiterlijk woensdag 7 november bord, bestek en een beker mee naar school willen
nemen in een plastic tas voorzien van naam.
Hieronder leest u waarom we als school een goed ontbijt belangrijk vinden.
Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit zijn de vijf eenvoudige
vuistregels om ze te onthouden.

Agenda:
Maandag 5 november
Kijkochtend
Woensdag 7 november
Kijkochtend
Donderdag 8 november
Nationaal schoolontbijt
Donderdag 8 november
Gr 7/8: Democracity spel
Dinsdag 13 november
Vorderingsgesprekken
Donderdag 15 november
Vorderingsgesprekken
Vrijdag 16 november
Volgende nieuwsbrief

ONTBIJTEN GEEFT JE ENERGIE
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege
batterij. Dat vinden we heel gewoon. Maar zelf haasten we ons soms zonder
ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om met
energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft
moeten doen. Jouw ontbijt geeft je in de ochtend meteen de energie die je nodig
hebt om te leren, te werken, te sporten en te spelen!
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ONTBIJTEN LEVERT VOEDINGSSTOFFEN
Ontbijten geeft je ook belangrijke voedingsstoffen. Een ontbijtje levert de
vezels, vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt. Als je daar de dag niet mee
begint, haal je die achterstand maar moeilijk in. Onderzoekers van TNO hebben
ontbijters en niet-ontbijters met elkaar vergeleken: mensen die niet ontbijten
krijgen over de hele dag minder voedingsstoffen binnen dan ontbijters. Doe je
lijf dus een plezier met een ontbijt!
ONTBIJTEN HELPT JE STOELGANG
Het ontbijt is de eerste maaltijd na een lange nacht slapen, waarin je natuurlijk
niets eet of drinkt. Dan is het nodig je darmen aan de gang te krijgen. Jouw
ontbijt zet ’s ochtends meteen je darmen aan het werk en dat helpt een goede
stoelgang. Dat betekent dat je makkelijk kunt poepen en minder snel last krijgt
van buikpijn. Vooral een ontbijt met veel vezels is goed voor je darmen. Die haal
je uit volkorenbrood, muesli, groente en fruit.
ONTBIJTEN HOUDT JE OP GEZOND GEWICHT
Als je de dag niet begint met een ontbijt, krijg je al snel de verleiding om naar
tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Meestal zijn dat tussendoortjes
vol vet en suiker, maar met weinig vezels, vitamines en mineralen. Wie
verstandig ontbijt, heeft vaak minder last van overgewicht. Wie een gezond
gewicht wil houden, doet er dus slim aan om de dag met een ontbijt te
beginnen. Het liefst een ontbijt met veel vezels: die stillen lekker je trek.
ONTBIJTEN IS LEKKER EN GEZELLIG
Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste
bijna vergeten: ontbijten is superlekker en heel gezellig! Wat is een betere start
van de dag dan samen aan tafel genieten van vers brood, beleg, yoghurt,
groente, fruit, thee…? Met je ouders, broertjes of zusjes heerlijk smullen en
ondertussen samen mooie plannen voor weer een nieuwe dag bespreken. Begin
de dag dus voortaan goed met een gezond ontbijt!

Lezen met dukaten:
In de hal kunt u zien dat er een papier hangt over het lezen in alle groepen.
Hoeveel bladzijden lees je met zijn allen in de groep, per dag, per week.
Prentenboeken, natuurboeken, spannende leesboeken, werkboeken in groep 3.
Veel leerkrachten hebben met de kinderen de verdiende dukaten omgezet in
een beloning. De beloning werd gezamenlijk bedacht. Groep 7/8 is op donderdag
gaan zwemmen, wat hebben zij een plezier gehad samen! In de groepen 2 en 3
bedachten we samen om op een middag eigen speelgoed en
gezelschapsspelletjes mee te nemen. In groep 1 zijn er pannenkoeken gebakken.
In een andere groep is langer buiten gespeeld. Super gelezen allemaal en veel
leesplezier verder!

Oud papier
Maandag 5 november zal de oud papier container weer bij school staan. De
opbrengst komt weer ten goede van de kinderen. U helpt toch ook mee om de
kas te spekken??
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Vorderingsgesprekken
Dinsdag 13 en donderdag 15 november zijn de 'vorderingsgesprekken' Dit is een
mogelijkheid om tussentijds even met de leerkracht over de ontwikkeling van uw
kind te spreken. Mocht u hiervan gebruik willen maken, kunt u dit tot en met 8
november per mail of op de invullijst bij het lokaal aangeven. Wilt u in de mail
vermelden welke datum uw voorkeur heeft (13 of 15 november).
Vrijdag 9 november krijgen de leerlingen een briefje mee, met het tijdstip
waarop u bent ingepland. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ook uitgenodigd bij
dit gesprek.
Groep 1: j.moed@weemewereld.nl
Groep 2: w.fidder@weemewereld.nl, s.vanbarneveld@weemewereld.nl
Groep 3: c.velten@weemewereld.nl, k.mannessen@weemewereld.nl
Groep 4: w.lenk@weemewereld.nl
Groep 5-6: b.heidkamp@weemewereld.nl
Groep 7-8: j.rijke@weemewereld.nl

Groepen 1, 2 en 3:
Tijdens de lessen Meervoudige Intelligentie, VireKeerWijzer werken de kinderen
van deze groepen aan het thema “Het Heelal”. Twee keer per week kiezen de
kinderen voor activiteiten en werkstukken als: dansen als een maanmannetje, ik
schilder mijzelf als astronaut, ik stempel de woorden raket, astronaut en nog
veel meer. Veel kinderen noemen al veel sterren en planeten op, bouwen met
constructiematerialen een sterrenbeeld of tekenen een planeet. U bent, net als
anders natuurlijk, welkom om even door de hal te lopen en werkstukken te
bekijken of na schooltijd even met uw kind in de klas te komen kijken!

Groep 1
Nieuwe maatjes en een nieuwe opstelling van de kring
In de klas hebben we een nieuwe kring opgesteld. Ook zijn er nieuwe maatjes
bedacht: volgens de werkwijze van Dalton, met wie werk je veel samen deze
periode? De kinderen en ik hebben dit samen bedacht. Fijn om naast iemand te
zitten met wie je goed kunt werken en leren. Dit hoeft niet altijd een vriendje
van jou te zijn, je kunt elkaar in ieder geval goed leren kennen en je kunt met én
van elkaar leren.
Het heelal
U heeft het misschien al gehoord van uw
zoon of dochter, of u heeft het gezien toen
u tijdens de kijkochtend in het lokaal was:
aan de themamuur hangt de mindmap:
“Het heelal”. Samen met de kinderen
bespreek ik wat wij deze weken gaan leren
en doen. Zo worden de kinderen
betrokken bij de lessen, fantastisch om te
merken wat zij zelf inbrengen aan ideeën!
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De winterjas!
De afgelopen week zag ik veel kinderen met een heerlijk warme winterjas. En
samen oefenen wij om die jas dicht te ritsen. Kinderen helpen elkaar en het gaat
al steeds beter. Wilt u thuis ook oefenen, dat zou super zijn!

Groep 2
De eerste periode zit er alweer op! Het thema vriendjes hebben we al even weer
afgerond en zijn een week voor de herfstvakantie gestart met het tweede thema
van dit schooljaar, het heelal! We gaan weer leuke werkjes maken, we leren
nieuwe woorden, letters en cijfers, we doen leuke spelletjes en we hebben
natuurlijk veel tijd om lekker te spelen.
Na de letters v en de b zijn we deze week met een nieuwe letter begonnen, de
m. Voor de cijfers zijn we bezig met de herhaling van cijfer 1 tot en met 10, het
benoemen van de cijfers, het representeren, spelletjes (coöperatieve
werkvormen). Daarna gaan we gauw verder met de getallen 11 tot en met 20. Zo
gaan we, net zo als de letters, ook steeds nieuwe cijfers aanbieden en
verwerken.
Al weer eventjes terug zijn we bij de voorstelling geweest van ‘Bob en Bella
maken muziek’. Wat een grappige, muzikale voorstelling van Bob en Bella, er
kwamen allerlei instrumenten voorbij en we mochten zelf ook nog trommelen.
Tot slot hebben we allemaal een mooie clownsneus gekregen. Het was
superleuk! Ik wil hierbij nog een keer de ouders die hebben gereden bedanken.

Groep 3
Inmiddels zijn we met Veilig leren lezen alweer in kern 3 en wat doen we goed
ons best.
Hieronder kunt u zien wat wij in kern 3 leren.
Komende week krijgen de kinderen van groep 3 weer een tas met daarin een
leesboek mee. Heeft u het leesboekje met de tas (van afgelopen 3 weken) nog
niet in geleverd op school, dan wil ik u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen!

Pagina 4 van 7

Groep 4
Tafels oefenen in groep 4
Het aanleren van vermenigvuldigen en "de tafelsommen" zijn een belangrijk
thema in groep 4.
Het is belangrijk dat alle leerlingen aan het eind van groep 5 de tafels tot en met
10 beheersen (geautomatiseerd hebben). Om dit doel te halen is het voor veel
kinderen niet voldoende om enkel in de klas te oefenen, maar is thuis oefenen
noodzakelijk.
Bijna iedereen kent het, tafels van vermenigvuldiging opdreunen in de klas.
Vroeger was het vaak een kwestie van de sommen uit je hoofd leren.
Tegenwoordig zijn er veel computerprogramma's, spelvormen en andere
hulpmiddelen ontworpen om tafels op een speelse manier aan te leren. Maar
nog steeds is het vaak simpelweg een kwestie van veel oefenen en herhalen.
Er zijn verschillende manieren om de tafels uit het hoofd te leren, oftewel te
automatiseren. Zo is het mogelijk de tafels simpelweg op te dreunen, van voor
naar achter en van achteren naar voren. Daarna kunnen de sommen door elkaar
gevraagd worden. Ook kunnen alleen antwoorden gegeven worden waarbij het
kind dan zelf de som moet bedenken.
Er zijn ook tal van spelletjes om het te oefenen. Zo bestaan er kwartetspellen,
memoryspellen en computerprogramma's.
Het is van belang dat de tafels regelmatig herhaald worden.
Als ouder wordt het vaak aanbevolen om de tafels af en toe met uw kind te
oefenen. Vooral als uw kind daar wat meer moeite mee heeft, is de tijd die er op
school aan besteed wordt vaak niet voldoende. Een manier is om de tafels
ergens op te hangen zodat het kind er (hardop) mee kan oefenen als het zelf zin
heeft. De wc schijnt hier een goede plek voor te zijn... Verder kunt u de tafels
laten opzeggen, door elkaar vragen, spelletjes doen met dobbelstenen (de ogen
moeten dan met elkaar vermenigvuldigd worden), spelletjes op internet en ga zo
maar door. Dit hoeft niet een uur per dag, vijf minuten per dag zijn vaak
voldoende.
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Groep 5-6
Op maandag 19 november 2018 gaan we met groep 5-6 naar de voorstelling
“Blauw Gras” door Theatergezelschap Wie Walvis in het theater van
activiteitencentrum het Punt te Vroomshoop. De voorstelling begint om 11.30
tot 12.30 uur en we zullen rond 11.00 uur van school vertrekken.
Wanneer u mee wilt rijden, kunt u ook bij de voorstelling blijven kijken.
We hebben voor 24 personen vervoer nodig.
U kan zich opgeven via de mail bij juf Barbara. b.heidkamp@weemewereld.nl
Wilt u bij het aanmelden ook aangeven hoeveel personen er bij u in de auto
kunnen?
Het zal een vrolijke voorstelling zijn boordevol bluegrass muziek, over de angst
voor het vreemde en de nieuwsgierigheid naar het onbekende
Voor meer informatie: https://www.wiewalvis.nl/blauw-gras
Woordenschat
Onze taalmethode Taal actief besteedt veel aandacht aan woordenschat. In de
lessen woordenschat komen de woord aan bod door middel van oefeningen en
woordspelletjes, maar ook in de overige lessen taal en spelling komen de
woorden terug. Taal actief is zo opgebouwd dat de kinderen meerdere keren in
aanraking komen met de themawoorden. Tijdens de toets van taal worden er 12
woorden getoetst.
Om u als ouder een idee te geven met welke woorden we bezig zijn in de groep
hebben de kinderen de woordschatlijsten van thema 2 mee naar huis gekregen.
Het zou fijn zijn als u thuis wilt oefenen met uw kind. De kinderen moeten de
betekenis van de woorden mondeling weten en vanuit een betekenis het ook
het woord.

Groep 7 en 8
Op donderdag 8 november gaan we met de leerlingen van groep 7 en 8 naar het
gemeentehuis van Vriezenveen. De leerlingen krijgen een les Democracity van 2
uur over aangeboden. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen deze dag met de
fiets naar school toe komen?
Donderdag 22 november gaan we met groep 7 en 8 naar de
GroeneMeeMaakDagen van het AOC in Almelo. We worden met de bus van
school opgehaald en na afloop weer teruggebracht. De leerlingen zullen hier
praktijk- en theorielessen krijgen.
Als bijlage hebben we een folder toegevoegd, die de leerlingen eerder dit jaar
ook op papier hebben meegekregen.
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