Nieuwsbrief groep 7

Praatkwartiertjes
In de week van 29 oktober t/m 2 november vinden de eerste
praatkwartiertjes plaats. Deze gesprekken zullen voornamelijk gaan
over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De planning
voor de praatkwartiertjes worden aanstaande maandag via de mail
naar u verzonden.
Sociogram
Volgende week wordt er in groep 7 het sociogram afgenomen. Dit is
een vragenlijst die alle kinderen invullen over hun klasgenoten
waarbij gevraagd wordt met wie ze graag samenwerken en met wie
ze graag omgaan. De uitslag hiervan wordt niet met de klas
gedeeld, maar nemen we wel mee met het opstellen van nieuwe
groepjes in de klas. Mochten er opvallende dingen uitkomen,
worden die uiteraard met ouders en (eventueel) leerlingen gedeeld.
Waar zijn we zoal mee bezig op dit moment
Hieronder treft u een overzicht aan met daarin de lesdoelen per
vakgebied waar we de komende maand mee aan de slag gaan. Op
deze manier heeft u een beeld van wat er zoal in de groep gebeurd
en waar we ons op richten.
Vakgebied
Lesdoelen komende maand
Rekenen
De oppervlakte uitrekenen
Werken met verhoudingstabellen en verhoudingen
Diagrammen en grafieken aflezen
Taal
Woordenschat over het thema‘media en
communicatie’
Woordenschat over het thema ‘meningen’
Woordenschat over het thema ‘ Familie en vrienden’
Werkwoorden met een vast voorzetsel
Formeel en informeer taalgebruik
Bezittelijke voornaamwoorden
Samengestelde zinnen maken en herkennen
Spelling
Woorden met -lijk
Woorden met ei of ij
Woorden op -ing
Woorden met i als ie (liter)
Werkwoorden: persoonsvorm TT, onregelmatig

Scrum
Morgen starten we met het eerste thema van Scrum. Dit thema
heeft als titel ‘een tijd vol strijd’ en behandelt de volgende
onderzoeksvragen:
Waarom was er kritiek op de katholieke kerk en welke gevolgen had
dat?
Wat was de Tachtigjarige Oorlog?
Wie was Willem van Oranje en wat deed hij?
Waarom werd de 17e eeuw de Gouden Eeuw genoemd.
De kinderen gaan in groepjes van vier of vijf met bovenstaande
vragen aan de slag en verwerken dit in een werkstuk of presentatie.
Ook zullen deze vragen getoetst worden aan het eind van dit
thema. De kinderen zullen tegen die tijd een samenvatting en
begrippenlijst mee krijgen naar huis zodat ze hier ook thuis mee
aan de slag kunnen.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek loopt dit jaar van 3 oktober t/m 12 oktober.
Op 3 oktober hebben de leerkrachten een openingstoneel voor de
kinderen opgevoerd over het thema vriendschap. Hierbij werd het
verhaal ‘De Vriendschapssoep’ nagespeeld en voorgelezen.
Elke woensdag, vrijdag en maandag in de kinderboekenweek lezen
de leerkrachten in een andere groep voor. De kinderen van groep 7
zijn dus al door verschillende juffen voorgelezen.
Ook hebben we afgelopen maandag met alle kinderen van de school
een vriendschapsspeurtocht gedaan waar uiteindelijk een
vriendschapsslinger uit voort is gekomen. De slingers hangen
allemaal verspreid door de school en zijn erg mooi geworden!
Daarnaast doen we ook nog mee aan de nationale
voorleeswedstrijd. Uit elke groep (vanaf groep 4) van de school
komt strijdt één leerling om de titel ‘Voorleeskampioen van Het
Hof’. Aanstaande vrijdag vindt de schoolfinale plaats. We zijn erg
benieuwd wie er gaat winnen!
Tot slot hebben we in de klas ook nog gewerkt aan een webpad
(boekje met opdrachten en puzzels waarvan de antwoorden
opgezocht moesten worden op internet) over de kinderboekenweek
en hebben alle kinderen hun eigen boekkaft mogen tekenen en
schrijven.
Al met al een geslaagde kinderboekenweek!
Kanjertraining
Ook de eerste lessen van de kanjertraining zitten er alweer op. De
eerste lessen gingen over het herhalen van de Kanjerregels en
afspraken. Ook hebben we het gehad over ‘jezelf kunnen en durven
zijn’ en ‘hoe zorg je ervoor dat je te vertrouwen bent’.

Gymles
Aanstaande vrijdag hebben de kinderen van groep 7 ’s ochtends
gym i.p.v. ’s middags. Dit is in verband met de voorleeswedstrijd
die ’s middags plaatsvindt.
Het zou fijn zijn als alle kinderen passende gymschoenen
aanhebben tijdens gymles i.v.m. de hygiëne en de veiligheid.

