Nieuwsbrief De Vaarboom
Oktober 2013
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is alweer vier weken bezig. We willen alle leerlingen en
ouders een fijn schooljaar toewensen, waarin we weer veel Nederlands zullen
leren. Een speciaal welkom voor alle nieuwkomers op De Vaarboom. We hopen dat
iedereen zich al goed thuis voelt.
GCSE examen
In mei 2013 hebben vier leerlingen van De Vaarboom het GCSE examen
Nederlands gedaan. De Vaarboom heeft deze leerlingen geholpen met de
voorbereidingen op dit examen. Inmiddels hebben onze leerlingen hun
examenresultaten ontvangen en willen we iedereen van harte feliciteren met het
behalen van een prachtige A* of A. Wat een geweldig resultaat!
Spelling met kleuren en blokjes
Aan het eind van vorige schooljaar heeft het
leerkrachtenteam de krachten gebundeld en hard gewerkt
aan een aangepaste leerlijn voor het spellingsonderwijs op
De Vaarboom. In de afgelopen jaren is gebleken dat het
voor de meeste kinderen behoorlijk lastig is om alle
aangeleerde spellingsstof te onthouden. De meeste
leerlingen lezen en schrijven simpelweg te weinig
Nederlands, waardoor stof niet beklijft.
De leerkrachten hebben daarom een bewuste keuze gemaakt uit het enorme
aanbod aan spellingsregels en een duidelijke leerlijn opgezet voor groep 1 tot en
met 8. We hebben er voor gekozen spelling aan te leren met behulp van een
kleurensysteem. Klanken worden gekoppeld aan kleuren en leerlingen leren
woorden te “bouwen” met behulp van deze kleuren. We hopen hiermee het
inzicht in de opbouw van Nederlandse woorden te vergroten en het spellen te
vereenvoudigen.
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Projectmiddag Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek in Nederland vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 13
oktober. Uiteraard wil De Vaarboom ook weer aandacht besteden aan de
kinderboekenweek en daarom wordt er op zaterdag 12 oktober een
projectmiddag georganiseerd. Het thema van de kinderboekenweek is: “Klaar
voor de start!” Het belooft dan ook een middag te worden waarin sport centraal
staat.
In de ochtend zullen de kinderen hun normale lessen volgen. Om 12.30 uur zullen
alle kinderen in hun eigen klas lunchen en daarna is er tijd om even lekker buiten
te spelen. Vanaf 13.15 uur starten we met ons middagprogramma.
Alle leerlingen zullen in gemengde
groepen een sportieve tocht doen
langs de vier verschillende
klaslokalen. In elk lokaal staat er
één bepaalde sport centraal.
Natuurlijk zingen en dansen we dit jaar ook weer mee met het vrolijke,
sportieve lied “Klaar voor de Start” van Kinderen voor Kinderen. Wil je het lied
en het dansje thuis ook oefenen: kijk op de website van Kinderen voor Kinderen
www.kvk.vara.nl . Om in conditie te blijven kun je de SpringSprong App voor je
Iphone of Ipad downloaden.
We willen alle ouders uitnodigen om 15.45 uur, om te komen luisteren naar het
lied en samen met ons mee te zingen en dansen. De middag eindigt om 16.00 uur.
U kunt uw kind gewoon bij zijn of haar eigen klaslokaal ophalen.
Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind een eigen lunch bij zich heeft,
voldoende drinken en een snack voor de twee kortere speelpauzes om 11.00 uur
en 14.30 uur?
Om de kinderboekenweek “gepast” te vieren, willen we aan alle leerlingen
vragen om naar school te komen in je favoriete sport outfit.
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Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn het nieuwe schooljaar van start gegaan
met twee kinderen in de klas die we nog niet
kenden: Lara in groep 1 en Bernd in groep 2.
Verder waren er ineens kinderen die een deur
verder liepen. O ja, die zitten nu bij juf Inge in
groep 3.
‘Bij mij thuis’ heette ons eerste thema. We hebben in het verhaal ‘de opruimspin’
gehoord hoe Ruben het hele huis ging opruimen en schoonmaken door een spin
die hij niet meer kon vinden. Nu zijn we bezig met het thema ‘sst, wat hoor ik’
dat gaat over geluiden en herfst. We hadden een blinde koning met een
dierentuin. Eén voor één luisterde hij naar de dierengeluiden. Sommige dieren
waren heel erg stil! Andere maakten veel lawaai.
Met Kinderen voor Kinderen hebben we het lied ‘Klaar voor de start’ al een keer
gehoord en we hebben ook meegedanst. Na 12 oktober, de
kinderboekenweekprojectdag, weten we alles over sporten en bewegen.
In groep 1 en 2 worden kinderen die nog geen Nederlands kunnen/ durven praten
niet gedwongen dat toch te doen. Ik zou Nederlands sprekende ouders wel
vriendelijk willen verzoeken Nederlands tegen hun kinderen te spreken. Ze
hebben zoveel mogelijk aanbod nodig.
Nieuws uit groep 3 en 4
Het is fijn om zoveel nieuwe gezichten te zien in groep 3 en 4. We zijn het
schooljaar begonnen met 13 leerlingen en werken in een combinatiegroep, wat
betekent dat we veel zelfstandig moeten werken.
Na een gezamenlijke start gaat groep 3 aan de slag met het aanleren van de
verschillende Nederlandse klanken. We nemen voorwerpen mee van thuis, we
oefenen de goede uitspraak van de klank en gaan vervolgens aan de slag met
verschillende schrijf- en leesactiviteiten.
Groep 4 werkt hard in het taalboek, we leren voorzetsels, maken vraagzinnen en
spellen met behulp van kleuren en blokjes.
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Na de pauze is het tijd voor lezen. In tweetallen of samen met de juf lezen we
verschillende verhalen die bij ons thema passen. De afgelopen weken hebben we
gewerkt aan het thema huizen. We hebben gelezen over verhuizen, filmpjes
gekeken over droomkamers en onze eigen droomkamer getekend.
Na alle sportieve verhalen en de kinderboekenweek gaan we verder met het
thema herfst.
Nieuws uit groep 4 en 5
In groep 4/5 zijn we hard aan de slag met taal, spelling
en lezen. Ook kijken we iedere week een deel van de
aflevering van Nieuws uit de Natuur. Zo oefenen we
onze woordenschat en leren we tegelijkertijd iets
interessants over de natuur. We komen meer te weten
over gevaarlijke roofvogels, glibberige slakken en
griezelige insecten. Wil je de hele aflevering bekijken? Kijk dan op
www.schooltv.nl/nudn/
Groep 6, 7 en 8
Groep 6, 7 en 8 heeft in korte tijd twee nieuwe juffen leren kennen: juf
Tsjitske (nieuw sinds juli) en juf Ingrid (invalleerkracht). We hebben dit jaar
voor het eerst een "groep 8-er" en er zitten nu 12 kinderen in de klas. Het
thema natuur en toerisme in Nederland stond in juli en september centraal bij
de cultuurlessen. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn
aan bod gekomen en ook de provincies Gelderland en Overrijsel passeerden de
revue. Ook in nieuwsbegrip hebben we het gehad over Nederlandse
natuurgebieden, o.a. de Oostvaardersplassen.
Na veel natuur gaan we ons in oktober bezig houden met het
kinderboekenweekthema Sport en spel. We gaan proberen om het nieuwe dansje
voor het lied Klaar voor de start! goed in te studeren voor de projectdag op 12
oktober.
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Belangrijke data
12 oktober:
2 november:
7 december:
14 december:
21 december:
28 december
4 januari:
11 januari:

Projectmiddag Kinderboekenweek, de lessen duren tot 16.00
Herfstvakantie
Sinterklaasviering
Oudergesprekken groep 1 tot en met 3
laatste schooldag 1e trimester
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Start 2e trimester

