Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
PBS

In de voorgaande
nieuwsbrief hebben we
uw tips gegeven hoe u
ook thuis met PBS aan
de slag kunt gaan. In de
vorige nieuwsbrieven hebben we al 3 tips beschreven. In deze nieuwsbrief
geven we u een nieuwe tip.
Tip 4: Het complimentenspel
Dit spel kun je spelen tijdens het eten bijvoorbeeld.
Gooi een munt op om te
bepalen wie eerst mag. Kop
begint. Maak een compliment over iemand die aan
tafel zit, maar zeg niet wie
het is. Bijv.: ‘Ze heeft en
mooie trui aan.’ De anderen
proberen te raden wie het
is. Wordt er verkeerd geraden, maak dan nog een
compliment: ‘Ze helpt altijd
geweldig bij het lezen op
school’ . Als het na 3 complimenten nog niet is geraden, neem dan een andere
persoon.
Gezonde voeding.
Bij het overblijven tussen
de middag valt het ons op
dat er kinderen bijzijn die
naast de boterham allerlei
andere etenswaar mee
krijgen.
Op zich zelf is daar natuurlijk niets mis mee.

Wel willen we u vragen er
voor te zorgen dat ook
die zaken vallen in de
categorie gezond.

Engels

Als je ‘s morgens lang de
kleutergroepen loopt
hoor je dat de dagen van
de week worden benoemd.Luister je wat
langer dan hoor je opeens : “Monday, Tuesday,
Wednesday enz.
Zit een kleuter met kleuren te puzzelen is de
kans groot dat het benoemen in het Engels
gebeurt.
Ook in de andere klassen
valt regelmatig Engels te
horen. Zo worden er veel
Engelse liedjes gezongen,
maar spreken we elkaar
ook in die taal aan.
Met andere woorden er
wordt al volop met de
Engelse taal geëxperimenteerd.
En dat zal in de toekomst
alleen maar meer worden.

Staking 12 december

PO in actie had minister
Slob een ultimatum gesteld. Hij moest voor 5
december met meer geld
over de brug komen, anders zou een reeks stakingen in het basisonder-

wijs volgen. Dat is niet
gebeurd, dus is een staking het logische gevolg,
zegt een woordvoerder
van PO in actie.
De leerkrachten van de
Viersprong geven gevolg
aan de oproep om te gaan
staken.
Wij zien dat de kwaliteit
van het onderwijs nu al in
gevaar is. Doordat
steeds minder mensen
voor het beroep leerkracht kiezen zal dit in
de toekomst alleen maar
minder worden.
Wij willen het signaal af
geven dat wij ons ernstige zorgen maken.
We begrijpen dat een
staking voor u als ouder
(s) lastig is, maar we
hopen dat er naar ons
wordt geluisterd en dat
daarmee een stap in de
richting van voldoende
kwalitatief goed onderwijs voor de toekomst
blijft gegarandeerd.

Nieuwe leerlingen
Danny Koobs
is 21 oktober
4 jaar geworden, hij zit in
groep 1 bij
juf Lotte .
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Sofie de Jonge is op 30
november 4 jaar geworden en zit bij juf Wickey en juf Bianca in de
klas We wensen Danny
en Sofie heel veel plezier bij ons op de Viersprong.

Nieuws uit de IB–hoek
Hoe kunnen we kinderen helpen bij het lezen als het automatiseren van woorden maar niet lukt en het lezen
traag blijft. We gaan dan werken met de Ralfi methode.
Hoe doen we dit.
Stap 1: We gaan samen met het kind een boek uitzoeken op een iets hoger AVI nivau dan hij/ zij zit met lezen.
Stap 2: We gaan elke dag met hem haar lezen.
Dag 1: De stagiaire of leerkracht leest blz. 1,2 soms ook 3 voor. Daarna proberen ze samen dezelfde blz.
te lezen.
Dag 2: De stagiaire of leerkracht leest samen met het kind hetzelfde stukje hardop van de dag ervoor.
Dag 3: Het kind leest dezelfde bladzijden hardop. Als dit goed gaat gaan we de volgende dag verder op
dezelfde manier met de blz. die erna komen.
Als we dit met uw kind gaan oefenen nemen we contact met u op.
Thuis gaan we dan op dezelfde manier oefenen maar dan wel met een ander boek.
Elke zes weken toets ik de kinderen en kijken we of we vooruitgang hebben geboekt.
Juf Yvonne

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
Vorige week was rommelpiet
geweest. Alles in de klas lag
verkeerd… Hij had voor
iedereen een cadeautje in
de schoen gestopt.
Afgelopen maandag hebben
we een fantastische dag
gehad met Sinterklaas en
de pieten. We hebben in de
polonaise gelopen en liedjes
gezongen. Iedereen mocht even bij sint
op schoot om een cadeautje in
ontvangst te nemen. Ook hebben we
van suikerklontjes een pietenhuis
gemaakt. We sparen voor een nieuwe
beloning: 10 tellen in de rimboe. Elke
ochtend zingen we ‘good morning’ en
elke middag zingen we ‘goodbye’.
Groep 1/2b
Oh wat een rommel hadden we toch in
de klas!! Sommige kinderen begonnen
gelijk met het opruimen en alles weer
netjes maken. Anderen keken vol
verbazing rond. Het was erg leuk om te
zien. Alle kinderen waren dolblij met
het cadeau wat ze gekregen hadden.
Hartelijk dank daarvoor!!
Elke woensdag zijn we bezig met
Engels. De kinderen leren woorden over
voertuigen, hun lichaam, dieren enz.
We doen dit met behulp van liedjes,
plaatjes en allerlei bewegingen. De
kinderen vinden het erg leuk om te
doen.
Groep 1/2c
Afgelopen maandag was het feest,
want de Sint en zijn pieten zijn bij ons
in de klas geweest. De pieten zongen
voor Sinterklaas een liedje, maar we
hoorden dat het niet goed ging. De
pieten zongen het liedje helemaal
verkeerd! We hebben de pieten
geholpen om het liedje op de juiste
manier te zingen. Na het zingen hebben
we met de pieten gedanst. Daarna
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Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een
mooie dag van.
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kregen we allemaal een prachtig
cadeau van Sinterklaas. Tijdens het
uitdelen van de cadeaus zijn we met
Sinterklaas en zijn pieten op de
foto gegaan. We hebben een hele
leuke dag gehad!
Groep 3

Op de middagen werken we met
taal en rekenen in circuitvorm. De
kinderen zitten in groepjes om met
verschillende spelmaterialen te
werken. Na twintig minuten
wisselen we van groep, zodat
iedereen aan het eind van de middag
intensief met de materialen heeft
gewerkt. Het is heel belangrijk dat
ze met elkaar samenwerken.
Bovendien is het ook heel leuk om in
groepjes te werken. Na een
gezellige sinterklaastijd gaan we

Groep 5
Afgelopen maandag hebben we
Sinterklaas in onze groep gevierd en
het was voor het eerst dat wij de
Sint gingen helpen. Iedereen heeft
een prachtige surprise en een
gedicht gekregen. Hele mooie dingen
kwamen voorbij, dus dat belooft nog
wat voor de komende jaren! Ook de
cadeautjes vielen bij iedereen goed
in de smaak. Nu gaan we weer
gezellig naar het volgende feest toe;
de kerstdagen! Hier heeft iedereen
alweer veel zin in.
Groep 6

Maandag 4 december was het zo ver,
Sinterklaas kwam op school. De
kinderen hadden, om de Sint te
helpen, allemaal voor een klasgenoot
(of juf/meester) een surprise
gemaakt. De mooiste kunstwerken
kwamen voorbij! Ze hadden allemaal
heel goed hun best gedaan en ook van
de Sint kregen ze een groot
compliment.
Groep 7

deze week weer verder met kern 5.
Het lezen gaat nu heel snel vooruit,
want we hebben veel letters
geleerd. Na kern 6 kunnen ze alles
lezen, want dan zijn alle letters aan
bod geweest. We maken er samen
weer een gezellige kerstperiode van.
Groep 4
De kinderen hebben deze week
langer buiten gespeeld als beloning
voor goed gedrag. We hebben
geluisterd naar Sinterklaasliedjes
en liedjes gezongen met een
dobbelsteenspel. Iedereen was heel
blij met de magische worm in hun
zelfgemaakte schoen. We hebben
ook een aantal leeslessen over
Sinterklaas en Zwarte Piet gedaan.
Er zijn mijters, zwarte Pieten en
stoomboten gemaakt. Ook zijn we
druk geweest met de toetsen van
taal, rekenen en spelling. Iedereen
heeft enorm goed zijn best gedaan.
Heel groep 4 kent de tafel van 1,2
en 10. 21 leerlingen kennen al de
tafel van 5. En 9 kinderen kennen
zelfs al de tafel van 3. De
tafelliedjes helpen goed bij het
leren van de tafels. Erg leuk en
leerzaam. De afgelopen weken
hebben de kinderen de Engelse
namen van de dieren geleerd en een
aantal liedjes die hierbij passen.

Volgende Nieuwsbrief 20-12-2017

Het sinterklaasfeest was een groot
succes, Iedereen had iets leuks voor
een ander gemaakt en geschreven.
Op naar de kerstdagen. Wat een
drukke, maar gezellige tijd. Met
rekenen maken we staartdelingen en
kloksommen. Met spelling zijn we
bezig met werkwoordspelling.
Groep 8

Maandag 4 december hebben we het
feest van Sinterklaas gevierd. Er
zijn prachtige surprises gemaakt en
we hebben een gezellige ochtend
gehad. Verder hebben we donderdag
7 december de afsluiting van de
lessen sociale vaardigheden.

19-12 Oud papier
20-12 Kerstviering 18.00-19.30 uur
20-12 Nieuwsbrief 14-7
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17-01 Nieuwsbrief 14-08
31-01 Nieuwsbrief 14-09
14-02 Nieuwsbrief 14-10
20-02 Oud Papier
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