Nieuwsbrief juli 2022

Algemene informatie
Vanuit de directie:
U ontvangt vandaag deze maandelijkse nieuwsbrief met voornamelijk nieuws uit de groepen en
enkele algemene mededelingen. In de loop van volgende week ontvangt u van ons de nieuwsbrief
met informatie over de groepen en leerkrachten van volgend schooljaar. De ouders van de
basisgroepleerlingen en de leerlingen van de groepen 3 ontvangen volgende week tevens de
indeling van de groepen.

Luizen Opsporings Team (LOT)
Aan het einde van dit schooljaar zwaaien Kim de Witte en Melanie Muller af als coördinatoren van
het LOT (Luizen OpsporingsTeam). Ze hebben dit de afgelopen jaren met veel toewijding gedaan en
daar willen we ze hartelijk voor bedanken!
Het stokje wordt vanaf het nieuwe schooljaar overgenomen door Deborah van Velzen en Maaike van
der Male. Voor vragen zijn zij bereikbaar via:
Deborah: 06 - 30232360
Maaike 06 - 41840865
Aangezien het belangrijk is om na elke vakantie de haren van alle kinderen op school te
controleren, kunnen we niet zonder de hulp van andere ouders. Daarvoor doen we graag een
beroep op uw hulp, zodat we samen kunnen zorgen voor een luisvrije school! U kunt zich
aanmelden bij Deborah of Maaike, of door middel van een mailtje naar thijssen@archipelscholen.nl

Zelftesten
Helaas zien wij ook op school dat het aantal corona- besmettingen toeneemt. Hierbij wijzen wij u
nogmaals op de mogelijkheid zelftesten te verkrijgen via school. U kunt ze vragen aan de
leerkracht van uw kind of komen halen bij de directie/ administratie.

Gevonden voorwerpen
Met het mooie weer blijven er nogal eens jassen/ vesten en dergelijke liggen op school. Ook zijn er
wat spullen na de schoolreizen bij de gevonden voorwerpen achtergebleven.
Op dinsdag 19 juli zullen vanaf 8.15 uur in het onder- én bovenbouw gebouw de gevonden
voorwerpen uitgestald liggen. Bent u niet in de gelegenheid om die dag langs te komen, dan kunt u
natuurlijk op een eerder moment al een kijkje nemen in de beide bakken. Spullen die deze dag na
15.15 uur niet zijn opgehaald zullen een andere bestemming krijgen.

Nieuws uit de groepen
Basisgroepen en Startgroep
Wat hebben we genoten van onze schoolreis. We hadden prachtig weer, een super locatie en alleen
maar genietende kinderen. We zijn aan de laatste schoolweken begonnen.
Op woensdag 13 juli hebben we nog een voorstelling; droomzuchten.
De kinderen leren o.a. over verkeersregels, je aan regels houden en waarom,
kijken naar de kleuren van ijs en daar smaken bij raden, soorten ijs leren
kennen en hoeveel kost een ijsje en daardoor leren omgaan met muntstukken.
Naast rekenen en taal, vergeten we de muziek niet. We leren namelijk nieuwe
liedjes die te maken hebben met het laatste thema waar we over werken.

Met de methode WIG (wereld in getallen) behandelen we het thema; “Patatje
met”. Dit thema gaat over lekker eten (tenminste in de ogen van de meeste
kinderen). We behandelen de volgende rekendoelen; tellen, omgaan met geld,
schatten en tellen, terugtellen, spelen met vormen en maten, passen en
meten, meten en vergelijken van inhoud etc.
En als afsluiting komt het thema “Zomer” ook aan de orde. Het thema van het
eindfeest is “Jungle”. We spelen daar natuurlijk de laatste weken op in in de
klas.
Dan is het zomervakantie. Geniet van de vakantie en tot volgend schooljaar!

Groep 3
Na een heerlijke schoolreis en een geweldige tentoonstelling, is de laatste periode aangebroken in
groep drie! We gaan natuurlijk ook de komende weken nog flink aan de slag met de leerstof en
blijven oefenen om de basis voor groep 4 zo goed mogelijk te maken!
Veilig leren lezen (KIM versie): we zijn inmiddels al gestart met kern 11. Zie deze link om te lezen
wat we allemaal gaan leren deze kern.
https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/mijn-kind-leert-lezen-kern-11/#kim-versie
Als we kern 11 hebben afgerond, sluiten we het schooljaar af met de laatste kern: de Afsluiting.
Uw kind heeft dan alle hoofdstukken doorlopen van het leesproces. Zie deze link:
https://www.zwijsen.nl/leren-lezen/mijn-kind-leert-lezen-kern-afsluiting/
Het is belangrijk om ook in de zomervakantie het lezen te blijven 'onderhouden' zo voorkom je
(vooral bij zwakkere lezers) een eventuele terugval. Dus, lekker een (strip-)boek mee op vakantie
is een mooie manier om dit te voorkomen. Lezen is leuk!
Ook bij het rekenen zijn we bijna aan het afronden begonnen van de methode. De laatste weken
richten we ons op de basisvaardigheden van het rekenen, aangezien er in groep 4 verder wordt
geborduurd op het eerder geleerde. We werken onder andere aan splitsen, hangen getallen aan de
getallenlijn, oefenen met sommen over het 10-tal heen (bijv. 7+ 8=15), oefenen met klokkijken en
oefenen met het automatiseren van sommen t/m 10 (in een keer het antwoord kunnen zeggen
zonder te tellen). We zijn trots op onze kanjers in groep 3 en zullen ze ongelooflijk gaan missen.
Uiteraard gaan we nog even van ze genieten de laatste weken in groep 3 en sluiten we af met een
heerlijk 'jungle'-eindfeest!

Groep 4
De laatste paar weken van het schooljaar zijn aangebroken. De kinderen hebben afgelopen periode
hard gewerkt. Zo hebben we de nodige toetsen gemaakt om te zien hoe iedereen gegroeid is ten
opzichte van zichzelf en om goed in kaart te brengen waar eventuele aandachtspunten liggen. Wij
zijn supertrots op onze groepen vier! Binnenkort krijgt u het IOP mee naar huis.
Ook de laatste weken gaan we nog heel hard werken om een goede start te kunnen maken in groep
5. Zo gaan we bij taal starten met het laatste thema ‘kleding’. Hierin leren de kinderen weer 20
nieuwe woorden die te maken hebben met dit thema.
Tijdens de spellinglessen wordt vooral herhaald. Alle categorieën zijn behandeld dit schooljaar. De
woorden worden nu een stukje moeilijker. Ook herhalen we de grammatica: lidwoord, zelfstandig
naamwoord en het werkwoord.
Bij rekenen breiden we het getalveld uit naar de 1000. Kinderen leren getallen te plaatsen op de
getallenlijn t/m 1000. Daarnaast worden de tafel toetsen afgenomen. De kinderen worden
overhoord over de tafels van 1 tot en met 10. We zijn heel benieuwd hoe goed ze ze al kunnen!

Dan gaan we toch echt richting de zomervakantie. Een beetje een gekke periode voor de groep van
juf Juul. Die het ineens een tijdje zonder juf Juul moet doen. Gelukkig zal zij weer steeds vaker op
school zijn om het schooljaar goed af te sluiten met de kinderen.
We kijken uit naar de laatste paar weken. Nog hard werken, maar ook tijd voor leuke dingen zoals
het eindfeest. Daarna hebben de kinderen lekker vakantie en kunnen ze zich klaarmaken voor
groep 5!

Groep 5
Ons theater is net achter de rug en was een groot succes. Heel leuk om een andere kant van de
kinderen te zien.
We zitten inmiddels in de laatste paar weken van het schooljaar. We gaan deze weken nog verder
werken aan de leerstof van groep 5. Bij spelling gaan we de stof van het afgelopen jaar herhalen en
zorgen dat dit goed in de koppies van de kinderen komt. Bij het rekenen werken we verder aan
grote deelsommen met rest en digitaal klokkijken met minuten.
De afgelopen tijden hebben we in verband met het project en ons theater weinig tijd gehad voor
wereldoriëntatie. Dit gaan we nu weer oppakken. Met natuur gaan we het hebben over
verschillende soorten techniek. Techniek is door mensen bedacht en het is bedoeld om allerlei
problemen op te lossen. Het maakt ons lichaam groter, sterker of beter. Techniek is ook gemaakt
om dingen te kunnen die we voorheen nog niet konden.
Bij geschiedenis gaan de kinderen aan de slag over steden en staten.
Bij aardrijkskunde gaan we ook aan de slag met het laatste thema. In het thema gaan we het over
het volgende hebben: veel producten die wij dagelijks kopen in de supermarkt komen uit landen
van over de hele wereld, of ze zijn gemaakt van grondstoffen uit die landen. Meestal denken we
daar niet bij na. De kinderen ontdekken in dit thema waar ons eten allemaal vandaan komt voor
het in de supermarkt ligt en dat er 'eerlijke' en 'oneerlijke' producten zijn.

Groep 6
Nog maar een paar weken te gaan voordat het schooljaar afgerond wordt. In de klas gaan wij zeker
nog aan de slag met de leerstof. De lessen van spelling en rekenen zullen in het teken staan van
herhaling. Al de leerstof die we dit jaar hebben aangeboden zal aan bod komen en nog een keer
herhaald worden, zodat de kinderen het nóg beter kunnen onthouden.
Bij wereldoriëntatie zijn er nog thema’s die we niet behandeld hebben. Het thema ‘Kijk op de
wereld’ behandelen we bij aardrijkskunde. De kinderen verkennen de wereldkaart en ontdekken
dat ieder land een eigen cultuur heeft.
Het laatste natuurthema is ‘bruikbare uitvindingen’. Allerlei uitvindingen en vreemde apparaten
komen aan bod en we gaan het ook hebben over groene energie.
Bij geschiedenis reizen we naar de tijd van de burgers en de stoommachines (1800 - 1900).
We hebben inmiddels alle provincies en hoofdsteden geleerd bij topografie. We sluiten de
topolessen dit jaar af met een knaller: een topotoets over heel Nederland. De kinderen krijgen dit
keer een leerblad mee naar huis en kunnen dan thuis nog eens goed oefenen!

Groep 7
Het tijd voor de laatste weken van het schooljaar. We zullen deze weken nog hard werken en van
alles leren en herhalen, maar er staan ook leuke activiteiten op het programma om het jaar in
groep 7 mee af te sluiten.
Voordat we de vakantie in kunnen luiden gaan de kinderen in de laatste week van het schooljaar
tijdens het doorschuifmoment kennismaken in groep 8. Daarnaast staat ook het eindfeest nog op de
planning. Dit jaar in het thema ‘Jungle’!

Groep 8
Na een flitsend kamp, is het hek van de dam, gaan alle remmen los en storten we ons volledig op
de musical.
De ouders van groep 8 mogen pas op 14 juli komen kijken, maar wij genieten alvast met volle
teugen van de voorpret. Wat een (soms onverwacht) talent!
De week voor de musicaluitvoering wordt het lokaal van 8b omgetoverd tot oefenruimte voor zang
en toneel. Als u via het open raam wat rare kreten hoort, maakt u zich niet ongerust, uw kind
wordt niet mishandeld. Waarschijnlijk wordt er door de juffen of de meester even voorgedaan hoe
het ook ‘kan’.
In het andere lokaal zal de temperatuur ook flink oplopen, omdat de kinderen die even niet kunnen
oefenen, daar de laatste serieuze leerstofopdrachten uitvoeren.
Wij hebben nu al zin in de afscheidsavond op dinsdag 19 juli.
Deze maand is doorspekt met ambivalente gevoelens……. veel pret samen, die leidt tot een
onvermijdelijk afscheid.
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