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Agenda
School op Seef
Al verschillende jaren doet onze school mee aan de School op Seef lesVrij. 3 feb. 10.30
sen. In deze lessen oefenen de kinderen al fietsend of lopend de juiste
Uitreiking
keuzes in het verkeer te maken.
School op Seef
Omdat deze lessen zo’n succes zijn hebben wij het School op Seeflabel
label door wethouaangevraagd.
der Boerman
Hiervoor moesten we ook met allerlei documenten kunnen aantonen,
goed met de veiligheid m.b.t. verkeer op en rond onze scholen bezig te
Vrijdag 24 febr.
zijn. We zijn blij iedereen te kunnen melden dat we het ook gehaald hebKinderen zijn vrij
ben en dat we ons nu een School op Seef gecertificeerde school mogen
noemen. Vrijdag 3 februari om 10.30 uur zal wethouder Boerman ons
het label uitreiken en kunnen we dus een klein feestje vieren met de kinderen!
Start Nationale voorleesdagen door burgemeester Heijkoop
Van 25 januari t/m 4 februari 2017 zijn de nationale voorleesdagen.
Vandaag zijn de nationale voorleesdagen feestelijk gestart met het voorlezen van het boek: De
kleine walvis, door de burgemeester. Groep 1 en 2 zaten aandachtig te luisteren naar het leuke
verhaal. Na afloop had de burgemeester voor alle kinderen een mandarijntje en voor de juf een
boekje om voor te lezen.
Voorlezen heeft een positief effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip, daarom doen
wij dit op school in alle groepen (bijna) dagelijks. Een mooi moment om het voorlezen weer extra
onder de aandacht te brengen. Voorlezen begint al als uw kind een baby/peuter is en houdt niet
op als uw kind zelf kan lezen. Ook bij oudere kinderen is het fijn en goed om voor te lezen, dan
mag het ook best een boek iets boven het leesniveau zijn.
We wensen iedereen veel (voor)leesplezier!
Inloggen website
Als het goed is, heeft u een mail gehad met de inloggegevens voor de website. Als u ingelogd
bent, kunt u foto’s van de activiteiten bestellen.
Groep 1b
Deze weken werken we met leerzame spelletjes en puzzels. Er is een schema gemaakt, zodat
elk kind alle spelletjes en puzzels doet. De kinderen werken in groepjes van twee, waarbij een
ouder kind en een jonger kind samenwerken.
Ondanks de kou gaan we zo vaak mogelijk naar buiten. Het is lekker fris. Natuurlijk gaan we wat
korter.
We zijn begonnen met het afnemen van de Cito toetsen. Alleen kinderen die minstens drie
maanden onderwijs hebben genoten doen mee.
Vanwege de nationale voorleesdagen is vandaag de burgemeester in onze klas komen voorlezen. Groep twee kwam er ook gezellig bij.
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We krijgen drie keer fruit per week. We proberen de kinderen een stukje te laten proeven.
Op woensdag en vrijdag is het fruitdag, dan zou het fijn zijn als u uw kind geen koekje meegeeft.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de keuze vrij
We werken met de methode Goed Gedaan, dit is een methode waarmee leerlingen leren om te
gaan met andere mensen en met hun emoties. We lezen een verhaaltje voor waarin een konijn
iets meemaakt. Vervolgens bespreken we wat het konijn voelt en hoe hij reageert. Daarna doen
we oefeningen waarin de kinderen leren hoe te handelen in een vergelijkbare situatie.
Juf Heleen en juf Inge.
Groep 2b
De derde week na de vakantie zit er al weer bijna op in groep 2. De kinderen zijn hard aan het
werk gegaan met het thema winter. De afgelopen dagen was het ook echt winterweer en konden de sjaals, schaatsen, mutsen en handschoenen weer uit de kast. Zo hebben we de winter
echt kunnen ervaren!
We hebben sneeuwpoppen gemaakt en oefenden daarbij de begrippen kort en lang. We hebben
mutsen gemaakt en versierd met schrijfpatronen. We hebben ook een nieuwe letter geleerd; de
‘v’ van vorst. De letterboom hangt al aardig vol met voorwerpen met de ‘v‘ vooraan. We hebben
winterliedjes geleerd en hebben onze namen gestempeld. Daarbij kwamen de begrippen kort en
lang ook weer aan de orde.
Deze week hebben de kinderen ook de cito toetsen voor rekenen en taal gehad. Altijd toch een
beetje spannend, maar ze hebben heel erg hun best gedaan!
De komende weken zullen we gaan werken over het thema vervoer.
Juf Meike en juf Saskia
Groep 3b
Allereerst heten we Seba van harte welkom in onze groep. Ze is warm onthaald door de kinderen, zo leuk om te zien dat ze uit zich zelf gaan helpen, spelen en allerlei zaken willen uitleggen. Spelenderwijs zal Seba zo onze taal gaan leren. We hopen dat ze een fijne tijd bij ons
heeft!
Wat wordt er hard gewerkt in onze groep! Komende week zijn er nog de Cito-toetsen en daarna
gaan we aan de slag met alle gegevens. De resultaten komen straks in het rapport van uw kind.
Uw kind heeft in kern 1 t/m 6 alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. In de kernen 7 t/m 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker
zijn. We zijn alweer bijna klaar met kern 7 “Schatgravers”. Met een verhaal over piraten leren de
kinderen nieuwe combinaties van letters. Zo lezen ze woorden met de sch (schip) en –ng (ring,
slang) op het eind van een woord. We oefenen woorden die eindigen met een d op het eind,
maar klinkt als een t. Daarnaast blijven we de losse letters oefenen, dit is belangrijk om binnenkort ons letterdiploma te halen!
Tijdens de handvaardigheidsles zijn alle theedoosjes inmiddels omgetoverd tot mooie schatkistjes. Volgende week gaan we ze afmaken, ze mogen ook kleine “schatten” van thuis meenemen
om in hun schatkist te bewaren.
Tijdens de rekenlessen staan de grotere getallen centraal. We tellen in tientallen, bijv. met eierdozen of biljetten van 10 euro. Er komen dan ook nog wat losse eieren of euro’s bij. We merken
dat veel kinderen de getallen omgedraaid opschrijven. Logisch want je zegt het ook anders. We
oefenen dit iedere dag, misschien ook een idee om dit thuis eens te doen?
Engels leren is voor kinderen spannend en leuk. In de lessen wordt het thema van een liedje
gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen
beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje maar worden uitgebreid met woorden
passend bij het thema. Nu zijn we begonnen met “winter” en oefenen daar woordjes als ‘snow,
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skating, warm and cold’ enz. Alles wordt ondersteund met plaatjes en kleine activiteiten op het
digibord.
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4b
Deze week zijn we gestart met de Cito-toetsen. De kinderen hebben nu een half jaar onderwijs
genoten in groep 4 en nu gaan we kijken wat ze daarvan onthouden hebben. De resultaten zijn
over een paar weken te zien in het rapport van uw kind.
Inmiddels hebben we tot groot enthousiasme van de kinderen een musical gekozen en zijn alle
rollen verdeeld. Titel van de musical luidt: "Het eiland van verdriet". In de klas zijn we al aan het
oefenen geweest. Liedjes zijn te vinden op internet: http://www.verkeerdebeentje.nl/musicals3/musicals-voor-de-onderbouw-12/eiland-van-verdriet-48
De kinderen met een wat grotere rol (en dus veel tekst uit hun hoofd moeten leren), hebben het
tekstboekje mee naar huis gekregen om thuis te kunnen oefenen. De kinderen zijn super enthousiast. Dit belooft een spectaculaire show te worden.
Verder hebben we het met taal gehad over het onderwerp (het wie-deel) in een zin.
Juf Naomi
Groep 5b
We zijn deze week gestart met de Cito-toetsen. Het is best lastig om een half uur stil te moeten
zijn maar we doen heel goed ons best. Daarna is er natuurlijk even tijd om te ontspannen. De
kinderen doen goed hun best en kunnen laten zien wat ze de afgelopen tijd allemaal hebben
geleerd. Deze week zijn we gestart met talentontwikkeling. We hebben een canon gezongen in
verschillende talen. Het Engels was makkelijk maar Frans is toch best een uitdaging. De komende weken gaan we nog een heleboel andere leuke dingen doen.
Alle kinderen hebben een brief mee gekregen voor de spreekbeurt. Veel hebben hun naam al
ingevuld op de lijst op de deur. Ik snap dat het best spannend is om een spreekbeurt te geven
maar het is om te oefenen. Alle kinderen geven een spreekbeurt, dus staat je naam er nog niet
tussen schrijf deze dan nog even op.
Met het project over de biotopen gaat het ook goed. Het samenwerken en informatie verzamelen gaat steeds beter. We maken nu een folder over een natuurgebied.
Met rekenen hebben we al een heleboel tafels geleerd. De tafel van 4 en 6 mogen ook geleerd
en opgezegd worden. Ook zijn we bezig met de digitale tijden, best moeilijk nog. Heel goed oefenen thuis dan wordt het vanzelf makkelijker.
Juf Louise
Groep 6b
Ook in groep 6 zijn we gestart met de Cito-toetsen. De verschillende toetsen vormen samen een
mooi meetinstrument om te kijken waar we staan. We hebben er hard voor gewerkt en voor geoefend het afgelopen half jaar. Na het maken volgt het nakijken en analyseren, waarna de resultaten natuurlijk besproken zullen worden tijdens de rapportgesprekken.
Met veel enthousiasme zijn we deze week weer gestart met nieuwe talentenworkshops. De kinderen hebben afgelopen maandag kennis gemaakt met Chinese bewegingskunst en zullen de
komende tijd weer met wisselende activiteiten aan de slag gaan. Stiekem hebben we vast een
voorproefje genomen op de workshop met de Bee-Bots, want daar was al even de tijd voor om
mee kennis te maken. Maandag was sowieso een pretdag, want we kregen ook nog eens een
erg leuke gastles namens Mad Science! Professor Wil Wonder nam ons mee in de wereld van
moleculen en atomen en liet ons verschillende proefjes doen om te ontdekken wat nu eigenlijk
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een chemische reactie is. Aan het einde van de les mochten we ook nog eens ons eigen
kneedgum maken, erg leuk!
Ook in de klas zijn we druk met het doen van onderzoek. Via de methode ‘LOS’ (Leren Onderzoeken Samenwerken) leren we over verschillende biotopen. Nog een week of twee en dan
kunnen de kinderen aan elkaar laten zien en vertellen wat ze hebben geleerd. We zijn benieuwd!
Op Klasbord worden foto’s geplaatst van alle activiteiten. Mocht u nog niet aangemeld zijn en dit
toch willen; neem dan even contact op.
Meester Joni
Groep 7b
Deze week zijn we officieel begonnen aan de CITO’s. We hebben ontzettend hard gewerkt een
half jaar en zijn dan ook erg benieuwd wat daar van is blijven hangen. De CITO’s toetsen namelijk alle stof van het afgelopen half jaar door elkaar.
Deze CITO’s worden volgende week ook nog gemaakt. Vervolgens gaan de juffen aan de slag
met het nakijken, maar vooral analyseren van deze toetsen. Tijdens de rapportavonden gaan we
uitgebreid op deze scores in.
We zijn deze week ook gestart met een nieuwe ronde talentworkshops op de dinsdag. Dit is
inmiddels al het derde parcours van workshops die we mogen gaan doorlopen.
Meester Lars gaat een workshop geven over dammen, Meester Joni over een Beebot (wat zal
dat nu zijn), Juf Louise gaat een muziekworkshop aanbieden en we krijgen een workshop Chinese bewegingsdans aangeboden van iemand van buiten af. Gaaf!!
Juf Meike en Juf Berber
Groep 8b
Deze week en volgende week staan in het teken van CITO. De kinderen mogen laten zien wat
ze kunnen op de onderdelen technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en spelling. Ik heb erg hoge verwachtingen! De kinderen hebben samen met mij persoonlijke doelen
gesteld en ook als klas hebben we groepsdoelen gesteld. Ben benieuwd of we de beloningen
zullen halen. Naast de CITO-toetsen werken we in de middag hard aan ons LOS-project. Het
thema is planten en dieren. In kleine groepjes werken de kinderen samen om alles over hun
biotoop te weten te komen. Volgende week donderdag 2 februari zullen de kinderen het geleerde gaan presenteren. Op de maandagmiddagen zijn ook de talentenworkshops weer begonnen.
Zo ervaren de kinderen hoe het is om te programmeren. Ze leren het spelletje dammen. Ze
gaan met elkaar een stuk zingen en tot slot komen ze in aanraking met Chinese bewegingskunst. Kortom, we krijgen weer gevarieerde weken voor de boeg.
Meester Lars
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