Nieuwsbrief De Vaarboom
Maart 2017
Ouderbijeenkomst
Zoals u al in een e-mail heeft kunnen lezen wordt er op zaterdag 25 maart
tussen 12.00 en 12.40 uur een ouderbijeenkomst georganiseerd. Juf Tsjitske en
juf Inge zullen een presentatie geven over tweetaligheid, woordenschat en het
belang van thuis (voor)lezen met uw kind. Na afloop van de presentatie is er
uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen en zal het bestuur nog een
aantal korte mededelingen doen. Tevens wordt er een ouderenquête uitgedeeld.
Er is voldoende gelegenheid om deze direct in te vullen, dus we hopen op een
grote respons.
We zullen de bijeenkomst afsluiten met een kort muzikaal
optreden door onze leerlingen van de groep van juf Clara. Wij
hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

Datum: 25 maart
Tijdstip: 12.00 – 12.40 uur
Locatie: het klaslokaal van juf Tsjitske
Lezen
Zoals u weet, wordt er ook in de klas aandacht besteed aan de biebboeken en is
er gelegenheid voor de leerlingen om in hun eigen boek te lezen. Vandaar dat wij
u er nogmaals aan willen herinneren dat het belangrijk is dat uw kind het
biebboek iedere zaterdag meeneemt naar school, ook al is het boek nog niet uit.
De volgende boeken zijn op dit moment populair bij onze leerlingen:
Top drie van groep 3 (juf Tsjitske)
1. Vos & Haas (alle boeken), Sylvia van den Heede
2. Waar is Aap , Corinne Brouwers
3. Kolletje laat de hond uit, P. Feller & N. Stenvert
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Top drie van groep 5 en 6 (juf Clara)
1. De verhalen van de boze heks, Hanna Kraan
2. De waanzinnige boomhut, Andy Griffiths
3. Superjuffie, Janneke Schotveld
Top drie van groep 6, 7 en 8 (juf Gea)
1. De waanzinnige boomhut, Andy Griffiths
2. Het leven van een loser, zwaar de klos, Jeff Kinney
3. Familiegeheim, Caja Cazemier en Martine Letterie
Aanmeldingen September 2017
De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar stromen binnen en de leerkrachten
zijn al een begin aan het maken met het samenstellen van de groepen per
september 2017. We hopen uiteraard dat al onze huidige leerlingen ook per
september onze lessen blijven volgen. Mocht u besluiten te stoppen met De
Vaarboom, zou u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kunnen doorgeven.
Mediatheek groep 5, 6, 7 en 8
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen tegen betaling van £1,- Nederlandse
DVD’s lenen op school. Dit kan aan het einde van de lesdag worden geregeld bij
juf Clara of juf Gea. De uitleentermijn van de DVD’s is één week.
Een aantal popluaire films die we op dit moment hebben zijn:
Mees Kees op de planken, de Dolle Tweeling en Kameleon 1 & 2.
Kijk na school eens samen met uw zoon of dochter of er een leuke
film voor thuis bij zit.
Een goede manier om het Nederlands weer eens extra te oefenen!
Koningsdag
We vieren Koningsdag dit jaar op zaterdag 29 april. Het leerkrachtenteam gaat
binnenkort nadenken over de invulling van het “oranje” feest. De ochtend zal in
ieder geval gewoon om 12.45 eindigen.
We zullen u zo spoedig mogelijk per e-mail meer informatie geven.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Wat is er de afgelopen weken weer veel gebeurd in groep 1 en 2.
Samen met Kruimel, onze klassenmuis, leren we vier weken over een bepaald
thema. Tijdens het thema “ziek zijn” was kruimel erg verkouden en hebben we
hem onderzocht als echte dokters. We hebben pilletjes voor hem gemaakt met
klei, we hebben Kruimel een drankje gegeven en hem lekker in zijn bedje gelegd.
Gelukkig is hij nu weer helemaal gezond.
Ons nieuwe thema gaat over “in bad gaan”. Aan de hand van de verhalen van
Floddertje hebben we van alles geleerd over in bad gaan. We hebben echte
bellen geblazen met schuim, uitgebeeld wat je allemaal doet als je in bad gaat,
schuim gestempeld met verf en een pop in bad gedaan.
Verder hebben we lekker gedanst en meegezongen op het liedje: “Lekker
douchen met zijn allen, spetterdespat”.
Wanneer u dit liedje thuis ook wilt zingen met uw zoon of dochter, kijk dan even
op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=Ng1UIuBOPmY
Succes verzekerd en goed voor de woordenschat!
Volgende week starten we alweer met een nieuw thema: “groot en klein”.
Binnen dit thema gaan we onderzoeken welke dieren in een dierentuin groot en
klein zijn, we gaan elkaar en natuurlijk ook Kruimel meten en we gaan buiten
speuren naar allerlei dieren en plantjes die groeien in de lente.

Floddertje in een schuimbad gemaakt door groep 1 en 2
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Elke zaterdag besteden we ook een kwartiertje aandacht aan de klankenkast.
In deze kast wonen verschillende dieren die ons helpen met aanvankelijk lezen.
Jaap het rijmschaap leert ons rijmen en zingt liedjes, Mollie Mol klapt woorden
in stukjes en met een klein schoentje leren we hoeveel woorden er in een zin
zitten.
Nieuws uit groep 3
Groep 3 heeft inmiddels alweer heel veel nieuwe dingen geleerd. We hebben nu
bijna alle klanken gehad en de kinderen hebben allemaal hun eerste AVI-toets
gedaan. Dat ging al heel goed!
In de klas zijn we bezig geweest met het thema 'baby's' en hebben we een
geboortekaartje en een baby geknutseld. Nu zijn we bezig met de
thema's 'Kunst' en 'Lente'. We hebben al geleerd over Vincent van Gogh bij
Huisje boompje beestje. Nu het weer warmer wordt kunnen we ook spelletjes op
het plein doen, iets wat we afgelopen zaterdag voor het eerst geprobeerd
hebben. We speelden de variant 'What's the time Mr Wolf?' maar dan de
aangepaste versie: 'Hoe laat is het kunstenaar?'. De kinderen vonden het erg
leuk en spannend om buiten spelletjes te doen rondom het kunstthema. In de
klas zijn we ook bezig om te leren over 'taal in blokjes'. We leren nu dat klinkers
een groene kleur krijgen, medeklinkers blauw, tweeklanken (zoals de ie/eu) rood
zijn en de lange klanken (aa/ee) geel. Mocht u dit thuis met uw kind ook willen
oefenen, download dan deze gratis app: http://www.taalinblokjes.nl/bloktrisapp/
Ook hebben we in de klas gepraat over welke leesboeken we het vaakst gelezen
hebben of het leukst vonden tot nu toe. Met stip op 1 staan de boeken van Vos &
Haas ( https://www.lannoo.be/nl/vosenhaas-1) van Sylvia van den Heede. Erg
leuk om ook zelf te kopen en uit voor te lezen.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Direct na de Kerstvakantie mochten we beginnen met de Cito toesten begrijpend
lezen en spelling. Daardoor zagen de ochtenden er wat anders uit dan de
kinderen gewend waren met daar bovenop: een nieuwe juf, een andere indeling en
een andere aanpak.
Door de toetsen werd wel duidelijk waar we aan
moesten gaan werken: vooral de spelling kan wel
regelmatige aandacht gebruiken! Al die gekke
Nederlandse combinatie klanken als ui, eu, ei en au.
Maar ook klanken als scha-pen; lo-pen, u-ren. Je hoort
een lange klank, maar je schrijft maar één klinker. De
volgende regel komt daarbij kijken: Is het einde van
een woordstukje geel, dan is er een letter te veel. Dit
laatste komt uit de spellings methode, Taal in blokjes.
Maar zoals gezegd, met een nieuwe juf kwam ook een nieuwe aanpak. Elke week
zijn de kinderen bezig geweest met een lied over Olga. Dit lied is veel door de
kinderen gezongen, want het blijft lekker in je hoofd zitten! Maar we hebben
het ook gebruikt voor dictee. Door woorden te bespreken en te bekijken is
geprobeerd op een andere manier het schrijven te ondersteunen. En dat een lied
schrijven best leuk kan zijn, kunnen we 25 maart aan jullie laten horen!
Naast dictee, spelling en Nieuwsbegrip (een wekelijks tv programma van het
Jeugdjournaal) zijn we ook altijd bezig met een spel. Op dit moment maken we
ons eigen memorie spel waarbij dieren die beginnen met de letter ... voorzien
worden van woord en plaatje. De kinderen moeten dus zelf op zoek gaan naar
Nederlandse dieren en daarbij een passende tekening maken. Een ander spel dat
we hebben gespeeld is Dixit waarbij alle kinderen prenten moeten omschrijven
en herkennen. Spelenderwijs met taal bezig zijn is toch echt heel leuk!
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Nieuws uit groep 6,7 en 8
We lezen elke week een tekst van Nieuwsbegrip in groep 6, 7 en 8.
Daar komen onderwerpen aan bod die actueel zijn in
Nederland, zoals Dick Bruna die is komen te
overlijden, Freek Vonk die gebeten is door een haai
en de tweede kamerverkiezingen. Niet alle leerlingen
kennen Freek Vonk, terwijl hij in Nederland een
behoorlijke beroemdheid is. Tijdens Nieuwsbegrip
leren we ook nieuwe woorden en werken we aan
vaardigheden als verbanden leggen, samenvatten en
vragen stellen.
Een ander lesonderdeel is ‘taal leren’. Hierin leren we de structuur van het
Nederlands met behulp van kleuren. We zijn makkelijk begonnen. Werkwoorden
kleuren we rood en een hoofdzin heeft de persoonsvorm (het werkwoord dat
mee verandert met het onderwerp) op de tweede plek. Nu zijn we aan het
ontdekken dat dat in een bijzin anders is.
Tijdens het onderdeel ‘taal gebruiken’ hebben de meeste leerlingen inmiddels
een boekbespreking gehouden. Thuis bereiden ze voor om In precies twee
minuten te vertellen over één van de boeken die ze gelezen hebben uit onze
bibliotheek. De rest van de groep stelt daarna vragen. We zijn inmiddels heel
goed in het stellen van open vragen.
Huishoudelijke mededelingen
-

We willen u er nogmaals aan herinneren dat het leerkrachtenteam er voor
heeft gekozen de verjaardagstractaties te beperken tot een tractatie in
de eigen groep.

-

We weten dat het op zaterdagochtend heel erg druk is met parkeren
rondom Queen Emma en we willen u vragen hiermee rekening te houden,
zodat wij daadwerkelijk om 9.30 uur met onze lessen kunnen starten.
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Belangrijke data
25 maart:
1, 8 en 15 april:
22 april:
29 april:
27 mei en 3 juni:

Ouderpresentatie
Paasvakantie
Start derde trimester
Koningsdag
“Half term” vakantie

