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Vervangingen
vrij
7 sept

Informatieavond Hi-Level, 19.30 uur
Informatieavond Q-club, 19.30 uur
Trektocht gr 7

Juf Eva (6b) wordt vervangen door juf Evi Vos

Even voorstellen
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Dilara en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in
Helmond samen met mijn ouders en twee broertjes (één van 17 jaar en één van 8 maanden).
Komend jaar zal ik mijn LIO (leraar in opleiding) stage in groep 1/2 b bij juf Dagmar en Henriette
volgen. Ik doe de opleiding Pabo en zit in mijn vierde jaar, dit is tevens mijn laatste jaar.
Voordat ik begon met deze opleiding heb ik mijn havodiploma behaald. Ik heb op De Korenaar
in groep 5/6 en 1/ 2, De Wilhelmina in groep 5 en 1/ 2, De Talentrijk in groep 4 en op De Mozaiek in groep 7 stagegelopen. Ik zal er op de maandagen en de dinsdagen zijn en in 2019 is er
een periode van 4 weken waarbij ik zelfstandig voor de klas zal staan. Ik hoop u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben kom gerust langs.
Ik kijk met veel plezier uit om hier een leerzame en leuke tijd tegemoet te gaan!
Met vriendelijke groeten, Dilara
Hallo! Mijn naam is Lonne de Louw. Het komende jaar ben ik in groep 5a regelmatig te zien op
maandag en dinsdag, omdat ik hier stage loop. Ik studeer aan Hogeschool de Kempel en dit
jaar is mijn laatste jaar. Dat betekent dat ik vaak de hele dag les zal geven en ook dat ik
contacten onderhoud met ouders en eventuele andere betrokkenen. De meeste ouders in deze
klas hebben mij al ontmoet met de startgesprekken. Ik heb veel zin om dit schooljaar met de
kinderen aan de slag te gaan! Heb je ooit vragen of opmerkingen, dan kun je altijd bij me
terecht op maandag en dinsdag.
Groepen 3
De groepen 3 hebben afgelopen 2 weken al veel geleerd! Vandaag zijn we begonnen aan kern 1 en
hebben meteen de letter p geleerd. Thuis kan er ook al geoefend worden met de letters van kern 1.
De oefenboekjes en de lettermemory hebben de kinderen mee naar huis gekregen.
Vrijdag hebben alle ouders een mail gekregen voor de oefensoftware voor thuis.
Er kan nu thuis ook geoefend worden met Zoem.
Groepen 4
Sommen tot 10, het alfabet, dinosaurussen, gewoonten, nieuwsbegrip,
gedicht schrijven en zo meer.
Het komt allemaal al voor bij in groep 4.
Stevig aanpoten dus!
Langzaam maar zeker gaan we onze draai in groep 4 vinden.
De nieuwe dingen beginnen te wennen.
Wij willen u met klem vragen om uw kind gymschoenen mee te
geven voor de gymles. Dit voor de veiligheid van uw kind.
Groepen 5
Binnenkort beginnen we bij Wereldoriëntatie met aardrijkskunde. We
hebben dan per kind voor deze lessen 2 wc-rolletjes nodig. Wie kan ons daarbij helpen?
Deze week krijgen de kinderen de samenvatting van Geschiedenis mee naar huis. De toets staat voor
groep 5b gepland op donderdag 13 september en voor groep 5a vrijdag 14 september.
Ook staan voor volgende week de toetsen van de tafel van 5 en 4 gepland. Dinsdag 11 september de
tafel van 5 en woensdag 6 september de tafel van 4. De kinderen krijgen boekjes mee naar huis om
deze tafels thuis te oefenen. Ook op school worden deze tafels herhaald.
Succes met de voorbereidingen!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groepen 6
Afgelopen week hebben we de startgesprekken gevoerd. Wat fijn om alle ouders even te spreken en
om samen goede afspraken te maken over komend schooljaar. De kinderen hebben hun draai
inmiddels wel gevonden en de regels en afspraken zoals deze gelden in groep 6 zijn ook duidelijk. In
de klas blijven we veel aandacht besteden aan de 7 gewoontes. De eerste week hebben we vooral
gewerkt aan “pro-actief” zijn. Wat betekent dit precies en wat kan ik hiermee bereiken? Afgelopen week
stond de gewoonte “begin met het einddoel voor ogen” op het programma. Hierbij hebben we vooral
gekeken naar het eigen leerproces van de kinderen. Het gaat er om wat jij wil bereiken. En dat doel kan
anders zijn dan dat van je buurman. Deze week werken we aan de gewoonte “belangrijke zaken eerst”.
Uw kind kan u hier thuis waarschijnlijk al veel over vertellen.
Voor de kinderen die deelnemen aan de leesclub zal deze ook dit schooljaar op woensdag zijn.
De rekenclub blijft op donderdag. Volgende week donderdag, 6 september, staat voor de groepen 6 de
eerste toets van de methode Blink op het programma. De kinderen hebben hiervoor allemaal een
samenvatting mee naar huis gekregen.
Groepen 7
Trektocht
Alle betalingen zijn binnen, de laatste organisatorische dingen zijn geregeld. Iedereen is er (bijna) klaar
voor! Vorige week kregen we een erg leuk filmpje van de studenten waarmee ze het thema van de
trektocht bekend maakten: OP SAFARI. Dus wij gaan volgende week op safari! Deze week maken we
safari versieringen in de klas om in de blokhut op te hangen. Ook kunnen kinderen thuis en/of op
school alvast gaan oefenen voor een optreden op de bonte avond. Hoe meer kinderen iets laten zien of
horen over dit thema, hoe leuker! Het leukst vinden we het natuurlijk dat dit gebeurt in het thema.
Gisteren hebben de studenten kennis gemaakt met de kinderen.
Maandag 10 september worden alle kinderen met bagage tussen 8.20 en 8.30 uur op school verwacht.
De bagage mag meteen worden ingeladen! De rugzak met spullen voor onderweg gaat uiteraard mee
de klas in.
Woensdag 12 september zullen we rond 13.30 uur op school terug zijn.
Verrassing: Op donderdag 13 september hoeven de kinderen pas om 10.30 uur op school te zijn!
Ze mogen deze ochtend lekker uitslapen en een beetje bijkomen van de kilometers lopen!
Leerwerk Engels
Voorafgaand aan een nieuw blok van Engels geven we de kinderen een woordenlijst met de meest
voorkomende zinnen uit dit hoofdstuk mee naar huis. Voor veel kinderen is het namelijk erg prettig om
deze woorden en zinnen alvast extra te oefenen. Zo volgen ze de lessen wat beter en gemakkelijker.
Als de unit af is en de kinderen krijgen hierover een toets, geven we dezelfde lijst nogmaals mee met
daarop de datum voor de toets.
Groep 8
De eerste twee weken zitten er alweer op. Vandaag heeft groep 8 het eerste uitstapje gehad. Samen
met enkele ouders (Bedankt ouders!) zijn ze in het centrum van Helmond op zoek geweest naar verschillende monumenten.
Ondertussen staan ook de eerste toetsen op het programma. Bij zowel taal als rekenen zal deze week
de eerste toets afgenomen worden. Volgende week staat het spellingdictee op het programma.
De spreekbeurt en nieuwskring is voor iedereen ingepland, zodat alle leerlingen op tijd kunnen beginnen met hun voorbereiding.
Daarnaast zijn we in de klas druk bezig met de eerste 2 gewoontes van the leader in me. De leerlingen
kunnen zelf al goed verwoorden wat dit inhoudt. Wie weet merk je er thuis ook al iets van!
Bijlage
GGD / Poepproblemen bij kinderen
Annatheater / gratis proeflessen

