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Belangrijke data
8 februari
10 februari
11 februari
15 februari
18 februari
22 februari
29 februari

theemiddag
rapporten mee
oudergesprekken
voorstelling met muziekinstrumenten
speelgoedmiddag groep 1-2-3
voorjaarsvakantie t/m 26 februari
weer naar school, luizencontrole

Nieuws uit het kamertje
Inmiddels is onze nieuwe klas gestart. In deze klas zitten kinderen die nog niet zo lang in
Nederland zijn en vooral aan de slag gaan met het snel leren van de taal. Tot nu toe zitten er
maar 3 kinderen in deze klas, maar de verwachting is dat er de komende maanden meer
kinderen bij zullen komen. Juf Anja werkt op maandag en dinsdag in deze klas. Onze nieuwe
collega, juf Marieke, werkt op woensdag t/m vrijdag.
We hebben een kleine verhuizing deze week. De schakelklas van juf Kitty zal verhuizen naar
het achterste lokaal. Als groep 3 een instructie krijgt in een apart lokaal, gebeurt dit
voortaan in het lokaal direct naast groep 1-2-3. Op deze manier hebben de juffen nog beter
overzicht over zowel groep 3 als groep 1-2.
Het eerste blok met de muzieklessen gaan we bijna afronden. Iedereen is van harte welkom
bij onze voorstelling op maandag 15 februari! Over het volgende blok ontvangen de kinderen
en ouders nog op een later moment informatie.
Graag vraag ik nog uw aandacht voor de ouderbijdrage. Het is fijn om te zien dat een flink
aantal gezinnen de ouderbijdrage al betaald heeft. Zo kunnen wij samen met de Ouderraad
extra dingen voor de kinderen doen. Wij hopen dat ouders die nog niet hebben betaald dit
alsnog gaan doen. Alvast hartelijk dank.
Miranda Jansen

Uitnodiging muziekvoorstelling
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 van de Rembrandt van
Rijnschool en de groepen 5 en 6 van de Willem Alexanderschool,
Eind oktober zijn zoals u weet de muzieklessen van 'Daar Zit Muziek In' van start gegaan,
verzorgd door de muziekdocenten van Het Klooster. Na zo’n drie maanden lijkt het ons goed
en leuk dat de kinderen aan elkaar en aan u laten zien en horen welke liedjes ze hebben
leren zingen en wat ze inmiddels kunnen spelen op het eerste instrument waarop ze tot nu
toe muziekles hebben gekregen.
Langs deze weg willen we u dan ook van harte uitnodigen om bij deze tussenpresentatie
aanwezig te zijn.
Dag en tijd
Maandag 15 februari 2016
13.00 - 13.45 uur optreden verzorgd door groep 5 van de Willem Alexanderschool en groep
4/5/6 van de Rembrandt van Rijnschool
14.00 - 14.45 uur optreden verzorgd door groep 6a/6b van de Willem Alexanderschool en
groep 7/8 van de Rembrandt van Rijnschool
Plaats
Beide optredens vinden plaats in de hal/speellokaal van de Rembrandt van Rijnschool.
Heel graag tot ziens op 15 februari!

Jarigen in februari
3 februari
Noer Akbulut groep 2
7 februari
Raouya Ouhammou groep 5
16 februari Siham El Bouchihi groep 5
18 februari Youssef Amrir groep 2

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2-3
In groep 1-2 zijn we na de kerstvakantie begonnen met het project ‘WATER ‘.
Omdat het water maar niet wilde veranderen in ijs en de regen geen sneeuw werd, hebben
we veel gedaan over de dieren in de zee. Met o.a. boeken uit de bibliotheek over ‘de
mooiste vis van de zee ‘. Voor elk kind was er een exemplaar wat voor 1 week mee naar huis
ging om voor te lezen.
Nu zijn we bezig over het gebruik van water door de mensen. We praten over (jezelf)
schoonmaken met water, over zwemmen en varen.
De letter ‘w’ is al aangeboden en binnenkort is de letter ‘b’ van boot aan de beurt.
Met de leskist ‘drijven en zinken ‘van de NME kunnen we met allerlei spullen het drijven en
zinken in water uitproberen.
Vanaf volgende week hebben we een logeetje. Hij heet Flip de Beer en komt de komende
weken bij ieder kind (ook groep 3 leerlingen) 1 nachtje slapen.
In de tas van Flip zitten een pyjama, voorleesboekje en een formulier. Dit formulier moet
thuis ingevuld worden , plus een tekening van uw kind over de logeerpartij. Dit formulier
wordt in de kring voorgelezen.
Wij wensen vast iedereen veel plezier met Flip !
De oudste kleuters zijn begonnen in het schrijfschriftje ‘pennenstreken’, een voorbereiding
op het schrijven in groep 3.
In groep 3 hebben de kinderen ALLE letters aangeleerd gekregen. In het laatste deel (kern 6)
kwamen de woorden geit, pauw, duif, ei en uil aan bod.
Vanaf kern 7 gaan de kinderen woorden leren met een sch, een ng, een b of d op het einde ,
samengestelde woorden ) zoals zakmes) enz. Er wordt elke dag veel gelezen, ook verhaaltjes
met vragen erover.
Ze krijgen ook regelmatig een woorddictee. Dit kan met de letterdoos worden gedaan of in
hun dicteeschrift.
We hopen dat de kinderen thuis elke dag blijven lezen, dit is heel belangrijk!
Met rekenen gaan we verder met splitsen van getallen onder de 10, sommen onder de 10
automatiseren, de getallenlijn t/m 40 oefenen , sprongen van 2 maken op de getallenlijn ,
sommen boven de 10 maken (10 +4 ) en sommetjes doen met geld.
Kortom , het is hard werken in groep 3 maar dat kunnen de kinderen heel goed.
We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe.
Juf Hester, juf Naima, juf Hinke, juf Rose en juf Yvonne

Nieuws uit groep 4-5-6
Wat hebben we de laatste twee weken hard gewerkt aan de CITO toetsen. Vooral de
kinderen van groep 5/6 zijn ook heel druk geweest met het oefenen van de tafels bij
rekenen, met de aardrijkskunde- en topotoets en de onlinelessen van Nieuwsbegrip. Nu
gaan juf Annemiek en ik hard aan de slag om alle resultaten in het rapport te zetten en
daarna willen we het graag met u bespreken op donderdag 11 februari a.s.
Maar gelukkig is er ook genoeg tijd voor ontspanning. De muzieklessen van juf Melde op
donderdag bijvoorbeeld, zijn een groot succes. We leren leuke liedjes, doen veel aan ritmes
klappen en spelen vaak op eenvoudige muziekinstrumentjes.
Groep 5/6 gaat donderdag 4 februari a.s een excursie maken n.a.v. de geschiedenislessen
over de Romeinen. Juf Annemiek en ik gaan met de kinderen lopend naar de parkeergarage
in de stad waar oude opgravingen te zien zullen zijn. Heel interessant dus! Groep 4 krijgt in
die tijd les van juf Hinke.
Wat leren we verder nog deze maand?
Groep 4 gaat met rekenen vooral veel sommen maken op een getallenlijn, zoals 47+ 8. Eerst
47+3=50. Daarna 50 +5= 55 . Of 65-7= eerst 65-5=60. Daarna 60-2=58.We leren de tafel
van 4. En gaan al kennis maken met de digitale kloktijden . Als u een digitale klok/wekker
thuis heeft, kan uw kind thuis oefenen.
Met taal gaan we aan de slag met zinnen in de tijd van vroeger en nu zetten. Woorden in het
meervoud veranderen, alfabetoefeningen en woordenschatoefeningen maken. Het thema is
: Feest.
Spelling: veel woorden met ou/au als auto en stout, ei/ij als trein en lijst en woorden met
be-,ge- en ver- zoals genoeg, bezoek en verdriet gaan we oefenen.
Elke donderdagmiddag van 14.00 u. tot 14.30 u. doet meester Swer spelletjes met groep 4 in
de gymzaal van de kleuters om de kinderen te trainen in sociale vaardigheid.
Groep 5 gaat met rekenen zich oriënteren op de getallen tot 1000. Waar liggen die op een
getallenlijn? En ze maken sommen als 395+28 of 805-28. Hoe doen ze dat ? Op een lijn, eerst
395+5=400. Daarna 400+23= 423. Of 805-28. Eerst 805-5=800. Daarna 800-23= 777.
Verder moeten de tafels van 6t/m 9 er nu goed in zitten want we gaan ook nieuwe sommen
leren, als 6x32. Eerst 6x30=180 daarna 6x2=12. Samen 192. En we leren delen met rest. Ook
zij moeten de gewone kloktijden om kunnen zetten in digitale tijden en we stoeien met
allerlei maten zoals meter, centimeter, kilometer, kilogram en gram.
Met taal is het thema: Kunst. We leren woorden in het meervoud zetten of kleiner te maken.
Doen ook alfabetoefeningen en leren woordjes toe te passen in zinnen als goed, beter ,
best/veel, meer, meest/ weinig,minder,minst.
Spelling: veel woorden met –ig, -lijk als veilig en eerlijk, woorden met i/ie zoals liter en
gieter en woorden met –d/-t aan het eind, als hond en taart.
Groep 6 gaat met rekenen zich oriënteren op de getallen tot 10.000. Ze moeten die op
volgorde kunnen zetten van groot naar klein. Ook maken ze sommen , zoals 5004-4997. Dat
lijkt heel moeilijk, maar als je het verschil kunt vinden tussen die getallen is het snel
uitgerekend. Ook grote vermenigvuldigingen als 5x90 en 5x900 of 9x150, deelsommen
150:6 en delen met rest komen aan bod. We maken kennis met breuken en hebben ook al
flink geoefend met allerlei maten, als kilometer, hectometer, meter, centimeter, decimeter
en millimeter. En liter, centiliter, deciliter en milliliter.

Met taal is het thema: Eten. Eten wat de pot schaft. Ook handig voor thuis!! We stoeien
weer met meervoudsvormen, werkwoorden en spreekwoorden.
Met spelling oefenen we woorden als kasteel en vlinder en woorden , die altijd lastig zijn,
zoals straten, bomen, muren en apen. Je hoort een lange klank, maar die heeft pech. Ik
haal gewoon een letter weg!

Attentie!
Op donderdag 10 maart gaan we met groep 5/6 meedoen aan het jaarlijkse
lijnbaltoernooi. Dit is vanaf 11.10 tot 12.50. Het wordt gehouden in de gymzaal van de
Regenboogschool. We willen graag rij-ouders om de kinderen ernaar toe te vervoeren en
op te halen.
Wie kan om 10.30 een groepje van 4 kinderen daar mee naar toe nemen of om 12.55 een
groepje van 4 kinderen ophalen?
U kunt zich inschrijven op de lijst, die in de gang hangt naast het lokaal van groep 4/5/6.
Alvast heel hartelijk bedankt!!
Namens de kinderen en juf Annemiek en juf Nicolette.

Nieuws uit groep 7-8
Groep 8 heeft de afgelopen weken een bezoek gebracht aan het Kalsbeek en de Minkema.
De leerlingen hebben een keuze gemaakt welke Middelbare school hen het meeste
aanspreekt en de komende weken zullen de inschrijvingen op de nieuwe school
plaatsvinden. Altijd weer een spannend moment. Groep 7 zit net als 8 in een spannende
periode, want na een zware toets periode komen de voortgangsgesprekken aan de beurt.
Groep 7/8 heeft ook een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. We hebben
het wereldberoemde schilderij “de Nachtwacht” in het echt gezien. De foto hangt in de zaal.
We zijn nu onze eigen moderne versie van de Nachtwacht in de zaal aan het schilderen. U
kunt de vorderingen zien op het podium in de zaal.
Net als andere jaren doet groep 7/8 weer mee aan de maquette wedstrijd. Het onderwerp
is: Ontwerp een nieuw modern Tweede Kamergebouw. De kinderen hebben gebrainstormd
en er is een mooi, goed doordacht ontwerp uit voortgekomen. Nu zijn ze begonnen met de
bouw. Ook hier kunnen de vorderingen gevolgd worden in de zaal.
Het laatste bijzondere project waar de kinderen van groep 7/8 mee bezig zijn is het
biologieproject: “ het lichaam van de mens”. Van zwangerschap naar geboorte, van
peutergroei naar puberteit, van volwassen worden naar ouderdom………het wordt allemaal
besproken en ik merk dat de kinderen erg nieuwsgierig en leergierig zijn. Ze komen met
duizenden vragen en het is een geweldig onderwerp om te bespreken met de kinderen en
het is fantastisch om te zien dat de kinderen zo betrokken zijn.

Dit zijn de wat meer bijzondere projecten waar groep 7/8 mee bezig is. Natuurlijk staan de
vakken als aardrijkskunde, geschiedenis , taal en rekenen ook nog steeds op het programma,
dus u ziet ….ook in groep 7/8 vervelen we ons niet.

