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Agenda
25 – 29
sept
26 sept
27 sept
28 sept

’s middags
verwachtingsgesprekken
Schoolfotograaf
Kinderpostzegels (7/8) +
krantenactie 12.15u
Informatieavond gr 1/2 en
8

Weekinfo
Deze week hebben we voor de derde
keer de ANWB Streetwise
verkeerseducatie gevolgd, daarom
hebben we een sticker gekregen met de
volgende tekst: Deze school doet aan
permanente verkeerseducatie d.m.v. het
streetwise-programma. Streetwise doen
wij naast onze eigen verkeersmethode.
D’Evelaer heeft bloemendagen gehad,
waardoor het buurthuis bezet was. De
peuters kwamen deze dagen dus bij ons.
Wij vonden het erg gezellig. Tot
volgende keer!
Verwachtingsgesprekken
De leerlingen van groep 3 t/m 8 en de
betreffende ouders hebben een
vragenlijst gekregen. Wilt u zo
vriendelijk zijn deze zo spoedig mogelijk
in te leveren bij de leerkracht?
Er hangen intekenlijsten bij de klassen,
waarop u kunt aangeven wanneer u met
uw kind wilt komen.
Informatieavond gr 1/2 + 8
De informatieavond van 28 september
willen we graag verplaatsen naar 12
oktober. In de week van 28 september
zijn er al verwachtingsgesprekken.
Tijdens de verwachtingsgesprekken
krijgen de groepen 3 t/m 7 een
groepsinformatieblad mee met de nodige
informatie over het leerjaar.
Mocht u iemand kennen met kinderen
onder de 4 jaar, die geïnteresseerd zijn
in spelend leren en de motoriek van
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kinderen, wilt u dan zo vriendelijk zijn
ons te informeren? Wij nodigen hen
graag uit om onze waardevolle
informatieavond bij te wonen. Er zijn op
school ook flyers verkrijgbaar om andere
ouders/buurtbewoners op de hoogte te
stellen.
Krantenbakcontainers zijn vol! Vanaf
dinsdag is legen weer mogelijk.
Helaas is de papierbak vol! Er is iets mis
gegaan met het aan de straat zetten van
de containers en de sleutel was zoek.
Waardoor de containers niet geleegd
konden worden. HVC en Recycling zijn zo
vriendelijk geweest om de papierbakken
maandag en dinsdag extra te komen
legen.
Vanaf dinsdag kan er dus weer papier
geleegd worden. Excuses voor het
ongemak.
Groep 4 t/m 6 (7/8) (lezen)
Wij willen u vragen de aankomende
weken zoveel mogelijk met uw
kind(eren) te lezen. Als u vragen stelt bij
het lezen, dan bent u bezig met het
bevorderen van begrijpend
lezen/luisteren.
Mogelijke vragen die u kunt stellen:
 Wat was er ook alweer gebeurd
(geheugen trainen/activeren van
de hersenen)?
 Wat gaat er denk je gebeuren
(voorspellen)?
 Wat hebben we net gelezen
(samenvatten)?
 Wat betekent dit woord? Hoe ben
je achter de betekenis gekomen
(onderzoekende houding)?
 Waar verwijs dit woord naar
(oefenen met verwijzingen/
verwijswoorden)?
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Groep 4 (rekenen)
Wil u weer even een tijdje met uw kind
oefenen met automatiseren tot 20 (3 + 4
= 7 / 3 +14 = 17 enz.). Wij raden dit
aan om spelenderwijs of achter de
computer te doen. Elke dag 5 minuten of
tussendoor even een paar sommen
vragen is voldoende.
Groep 5 t/m 8 (rekenen)
De tafels zijn bij enkele kinderen weer
een beetje weggezakt. Wilt u de
komende weken weer even flink
oefenen. Dit kan spelenderwijs of achter
de computer. Elke dag 5 tot 10 minuten
of tussendoor even een paar sommen
vragen is lang genoeg.
Verschillende rekenmanieren
(1)
5
7
3
6
+
8
3
Vanaf halverwege groep 6 zetten de
kinderen de getallen onder elkaar en
tellen dit dan bij elkaar op. Deze manier
is bij de meeste ouders bekend.
De kinderen leren tot groep 6 inzichtelijk
rekenen. We maken hierbij gebruik van
een getallenlijn, waarbij we steeds grote
sprongen maken van honderden,
tientallen en tussenstappen maken naar
een tiental.
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