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Open klas

Na de herfstvakantie was er op dinsdag open klas. In elke klas gingen verschillende
activiteiten door.

Jarig!
Ellie was jarig!
Ze werd er 9! Proficiat!
We mochten lekkere wafels smullen!
Dank je wel!

Breuken!

We zijn gestart met de leerstof over breuken. We gebruiken daarvoor handig breukenmateriaal. Iedereen heeft een doos waarin breukencirkels, breukenhouders, een
geheel en breukenstukjes zitten.
Als we het over breuken hebben, dan spreken we over ‘gelijke delen’.
Deze breuk lezen we dus als ‘twee van de zeven gelijke delen’.
Een tweede, minder inzichtelijke manier om deze breuk te lezen
is ‘twee zevenden’.

In ons breukenboekje oefenden we al op het gebruik
van woorden als ‘teller’ en ‘noemer’.
Wat heel belangrijk wordt bij het werken met breuken, zijn de maal– en deeltafels. We zijn die sterk
aan het herhalen en inoefenen. Er volgt binnenkort
ook nog een tafeltoets, om te kijken welke tafel(s) er
best nog verder ingeoefend worden.

Lezen
Op woensdag na de speeltijd lezen we nu
ook 25 minuten in groepjes. Het hardop
lezen is een van de vier werktijden: sterk
denkwerk bij Wim, eigen werktijd bij Johan, Engels of Frans bij Rebecca, hardop
lezen bij Ingeborg of Sophie, de mama
van Lieke, die elke woensdag een groepje
lezers begeleidt.

Sport

In de sportles oefenden we de wendsprong, het koprollen, de radslag en enkele toestelvaardigheden. We speelden ook nog tussen 4 vuren.

Goed om te weten:
•

dinsdag 22 november 2022: zwemmen! Graag zwemzak en fietshelm
mee!

•

zondag 27 november 2022: De Koorddanser duivelt!
We supporteren voor onze Rode Duivels, vanaf 11.30u.!
Inschrijven vóór 22 november! (zie mails deze week)

•

woensdag 30 november 2022: Sint op school!

•

oudergesprekken rond welbevinden: zaterdag 3 december en
maandag 5 december 2022: inschrijven via onlinelijst

•

vrijdagavond 16 december 2022: Kersthappening op school!

Dit stond kunstig op het bord geschreven, na het poetsweekend.
Heerlijk. En waar!

