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Van de directie

Agenda

In het vorige Scheepsjournaal heeft u kunnen lezen over de organi- Ma 2 okt.
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bevelingen en speerpunten waar we samen een vervolg aan zullen geven. De avond staat dus niet op zichzelf maar is een vertrekpunt van een traject.
Wij hopen dat u ook genoten heeft van de
digitale uitnodiging. Kinderen uit groep 7
en 8 hebben hier een groot deel van voor
hun rekening genomen en uiteindelijk
heeft oud-leerling Tristan er een mooi geheel van gemaakt. Wij zijn trots op deze
kanjers!
Voor de zekerheid bij deze nogmaals de
link naar het filmpje:

https://youtu.be/ja1nBpFZul0
Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen.
Vanaf 19.15 uur staat er koffie en thee klaar. Graag tot dan!
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Schoolfruit
Maandag kregen wij het bericht dat we weer mee mogen doen aan het Europese
Schoolfruitprogramma!
Dat betekent dat we van week 46 tot en met week 16 schoolfruit geleverd krijgen voor al
onze leerlingen!
GVO

In september zijn we weer begonnen met de GVO-lessen.
GVO staat voor Godsdienstig Vormings Onderwijs en wordt net als HVO aangeboden
op openbare basisscholen.
Dit jaar werken we op de Tonneband ook weer met twee groepen. Groep 5/6 (vijf kinderen) en groep 7/8 (tien kinderen). Beiden op donderdagmiddag.
Nieuw dit jaar is, dat we samen met HVO werken rondom een overkoepelend thema.
Het eerste thema is; ‘Ik en de ander’.
In dit thema hebben we het al gehad over wat christenen geloven, over heilige plaatsen
en over rituelen om opnieuw te beginnen (o.a. dopen).
Tijdens de dag van de vrede (en de week tegen pesten)
hebben we aandacht besteed aan verschillende begroetingen; in veel talen begroeten mensen elkaar met
het toewensen van de vrede (Shalom, Salaam, Shanti).
Ook hebben de leerlingen samen een slinger gemaakt
over wat zij zouden wensen op het gebied van vrede.
Tijdens deze lessen is er ook gewerkt met verschillende
Bijbelverhalen zoals het verhaal van de tollenaar
Zacheüs, de doop van Jezus, de droom over vrede van
de profeet Jesaja en het verhaal van Adam en Eva.
Eind oktober beginnen we aan ons tweede gezamenlijke thema; ‘de aarde’. Hierin zullen we onder andere
aandacht besteden aan het scheppingsverhaal uit de
bijbel.
Voor meer informatie over PC-GVO wil ik u wijzen naar
de website http://www.pcgvo.nl/
Met vriendelijke groet,
Liane Sterrenburg - docent GVO

Onderwijsstaking
Zoals u al in een eerder bericht heeft kunnen lezen steunt ook stichting OVO de staking
van 5 oktober. Dat betekent dat onze school die dag gesloten zal zijn.
Om onze staking nog meer kracht bij te zetten willen wij u vragen onderstaand bericht te
lezen en de staking te steunen door de petitie te tekenen. Dit kunt u doen door op de
link in het bericht te klikken.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online petitie de staking
van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij
dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten.
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Ouders steunen actie POFront
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk salaris voor de leerkracht is
een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO
roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in
deze actie. Eerder dit jaar steunde de VOO ook de werkonderbrekingsactie.
Petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen'
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen ouders in het (openbaar) onderwijs.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Michiel Jongewaard
woordvoerder
http://www.voo.nl/Nieuws/petitie-ouders-en-grootouders-voor-eerlijk-salaris-leerkrachten

Groep 1/2
Aan het einde van deze week sluiten we ons thema gezondheid alweer af. De laatste twee weken tot aan de herfstvakantie werken we rondom het thema van de Kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar “Gruwelijk eng”. We gaan in deze weken natuurlijk heel veel voorlezen uit
allerlei verschillende boeken die bij dit thema passen. Als de kinderen thuis boeken hebben die
een beetje spannend, eng of griezelig zijn mogen ze deze vanaf volgende week mee naar
school nemen. We maken dan een mooie boekententoonstelling in onze klas. Naast het lezen
van boeken gaan we natuurlijk ook nog creatief aan de slag rondom het thema. Net als andere
jaren hoort er ook dit jaar weer een liedje bij gemaakt door het koor van Kinderen voor Kinderen.
Dit liedje kunt u ook heel gemakkelijk thuis vinden op YouTube.
Vanaf deze week komt Flore de Bruijn een aantal keren wennen in onze groep. Flore wordt op 2
november 4 jaar en komt dan natuurlijk elke dag bij ons naar school toe. We hopen dat Flore het
heel goed naar haar zin gaat krijgen bij ons in groep 1/2.
Vanaf 9 oktober mogen we nog een nieuw meisje begroeten in onze klas. Phileine Merkenhof is
17 september 4 jaar geworden en komt na haar vakantie ook gezellig bij ons in de groep 1/2.
Groetjes juf Priscilla en juf Anna.

Groep 3/4
We zijn heerlijk aan het werk in onze groep. In groep 3 ronden we volgende week kern 2
van Veilig Leren Lezen af, waarin de kinderen de letters n, t, ee, b, oo geleerd hebben.
Eind volgende week starten we al weer met kern 3, met de nieuwe letters: d, oe, z, ij en
h. De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Bij rekenen splitsen we de
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getallen t/m 10, tellen we verder en terug t/m 10 en vergelijken we hoeveelheden. Ook
koppelen we aan de huisnummers de even of oneven getallen.
In groep 4 hebben we het met taal over samenstellingen. Bij een samenstelling maak je
van 2 woorden 1 woord. Bijvoorbeeld: bad + kamer = badkamer. In het huidige blok
gaan we ons met leestekens bezighouden (waar komt de punt?), verkleinwoorden (huishuisje) en werkwoorden (ik klim in de boom, dan is klim het werkwoord). Bij spelling zijn
we woorden met s/z, f/v en sch/schr aan het leren. Met rekenen zijn we vooral bezig met
de telrij tot 100. Getallen tot 100 van klein naar groot zetten, tussen welke 2 tienvouden
ligt een getal, aanvullen tot een volgend tienvoud ( 23 + 7 = 30), tellen met sprongen
van 10 vanaf een willekeurig getal ( 23- 33- 43) en optellen en aftrekken over het tiental
(8+7 en 13-6).
Ook komt de Kinderboekenweek er weer aan met als thema “Gruwelijk eng”. Er wordt
in die weken veel aandacht geschonken aan allerlei kinderboeken. Uiteraard gaan ook
de creatieve vakken over dit onderwerp. De kinderen mogen spullen van thuis meenemen om de klas ‘Gruwelijk eng’ mee aan te kleden, spinnen, vleermuizen, spoken, skeletten…..alles is welkom! De kinderen mogen ook boeken meenemen die als thema
‘Gruwelijk eng’ hebben. Dan maken we een gruwelijke enge tentoonstelling van onze
boeken. Net als andere jaren hoort er ook dit jaar weer een liedje van het koor van Kinderen voor Kinderen. Dit liedje kunt u ook heel gemakkelijk thuis vinden op YouTube.
Juf Ellen en juf Ingrid
Groep 5/6
Weer twee weken van het schooljaar voorbij, wat vliegt de tijd het is al bijna herfstvakantie.
Tijd om weer even te updaten over wat er allemaal in de klas gebeurt en gaat gebeuren!
We hebben afgelopen donderdag meegedaan aan het boogschiettoernooi in de Wielewaal. Dit was erg leuk en we hadden twee echte talenten in de klas die uiteindelijk ook
een medaille
hebben gekregen!

Het blok van aardrijkskunde is afgesloten en we gaan nu aan de slag met geschiedenis!
Verder nog iets leuks in het vooruitzicht: de Kinderboekenweek. Deze begint op 4 oktober en we gaan lekker griezelen in de klas…
In het Jeugdjournaal kwam vorige week naar voren dat het voor basisschoolleerlingen
verplicht zou moeten worden om oudere mensen te helpen zich minder eenzaam te
voelen. Het verplichte zagen ze in groep 5/6 niet zitten, maar de ideeën kwamen wel
los: van knikkeren en hinkelen tot het inzamelen van lege flessen voor bingocadeautjes.
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Ze waren zo enthousiast dat juf Ramona inmiddels contact heeft gehad met Juf Alie en
een mevrouw van de Tiendwaert om te kijken wat we kunnen doen. Wordt vervolgd!
groep 6:
Sommen als 234+587 = blijken toch nog wel erg lastig te zijn en kosten nog veel uitrekentijd. Hier gaan we de komende twee weken flink mee oefenen, zodat we daarna
weer verder kunnen.
Want ja de getallen worden steeds groter en als de stappen er goed inzitten wordt het
niet moeilijker.
Mocht u er thuis mee willen oefenen dan even de uitleg hoe we deze sommen uitrekenen:

+ 500
234

+80
734

+ 70 = 804 + 10 =

+7
814 + 6 = 820 +1 = 821

Tel eerst de honderdtallen erbij, dan de tientallen, dan de eenheden.
Extra stappen: bij het optellen of aftrekken van de tientallen vul eerst aan tot 100 (+70)
en dan de rest (+10)
Extra stappen: bij optellen of aftrekken van de eenheden, vul eerst aan tot het volgende
tiental (+6) en dan de rest (+1)
Bij spelling gaan we het hebben over woorden met /s/ en /z/ wisseling (huis-huizen) en i
als /ie/.
Bij taal hebben we het de afgelopen week gehad over werkwoorden in de verleden tijd.
Hierbij kwam ook het ’t kofschip-x aan bod. Schrijf je de stam van het woord met aan het
einde een medeklinker uit ’t kofschip-x dan komt er in de verleden tijd -te of -ten achter.
Zit de laatste letter van de stam er niet in dan schrijf je -de of -den.
De komende weken gaat het over de persoonsvorm, het voorvoegsel en afkortingen.
Groep 5:
Bij het rekenen in groep 5 hebben we het deze week over de hele en halve uren in de
digitale tijd en ook de sommen van groep zes zie hierboven komen langzaam aan bod!
Bij spelling gaan we het hebben over woorden met -cht en woorden met ei of ij.
Taal gaat de komende twee weken over voegwoorden: en, of, maar en want en
verkleinwoorden als boompje, kindje enz.
Agenda:
4 oktober toets Aardrijkskunde
Groep 7/8
De afgelopen weken zijn wij aan de slag gegaan met het oefenen van de Drempeltoets
voor groep 8 en Cito van groep 7. Drie keer in de week besteden we aandacht aan de
vraagstelling die Cito gebruikt en behandelen we voorbeeldvragen die het betreffende
leerdoel omvatten. Ze krijgen dus niet de opgaven vanuit de toets, maar vergelijkbare
vragen. De vakken die voornamelijk worden aangehouden zijn: rekenen, spelling en
woordenschat.
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Daarnaast wordt er nog meer aandacht besteed om de leesvaardigheid te verhogen. Dit
doen wij door extra woorden te flitsen en vanaf aankomende week start het inlooplezen
daarbij. De leerlingen pakken dan direct een leesboek. Wij vragen ouders nadrukkelijk
om ook in de bovenbouw elke dag een kwartiertje samen met uw kind te lezen.
Naast het flitsen, wordt er ook veel aan boekpromotie –en oriëntatie gedaan. Dit wordt
gedaan door verschillende boeksoorten aan te bieden aan de leerlingen. De aankomende week zal dit nog een speciaal tintje krijgen, omdat deze week in het teken staan van
de Kinderboekenweek. Hierin staat het thema ‘Griezelen’ centraal.
Afgelopen donderdag hebben wij een clinic van de volleybalvereniging OKK’70 mogen
krijgen tijdens de gymles. We doen dit om de diversiteit aan sporten aan te bieden en
leerlingen een bredere interesse voor sport te laten ontwikkelen. De sport bleek nog vrij
lastig, maar wat was er een mooie groei in vaardigheid te zien!
Toetsen/huiswerk
Groep 7
6/10 Toets topografie
18/12 Werkstuk historisch persoon
inleveren
Groep 8
2/10 huiswerk rekenen
3/10 huiswerk Engels
4/10 huiswerk taal-spelling
6/10 Toets topografie
18/12 Werkstuk over een land buiten
Europa inleveren
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