Keek op de week
14 oktober 2022

Keek op de week - week 42 & 43
Week 42
Deze week geniet we allemaal van een heerlijk weekje herfstvakantie

Week 43
Tafeltoets
Groep 5 heeft op 2 november een tafeltoets. Ook als uw kind vorig jaar al een tafeldiploma heeft
gehaald, zal hij of zij weer meedoen, want onderhoud is
belangrijk en ze kunnen altijd zichzelf verbeteren.
Splitsingen
Voor het begin van rekenen is het heel belangrijk dat de
kinderen de splitsingen goed kennen. Dus bijvoorbeeld dat
je 6 kan splitsen in 3 en 3, 2 en 4, 1 en 5, 0 en 6. Deze
splitsingen worden nu volop geoefend met groep 3, maar
ook in groep 4 zijn ze nog erg belangrijk. De kinderen
moeten het antwoord binnen 3 seconden kunnen geven.
Hier kunt u spelenderwijs altijd mee oefenen met uw kind.
Nieuwsbrief
Lees hier de oktober nieuwsbrief van Videt
Gymkleren onderbouw
Alle kinderen hebben hun gymkleren mee naar huis
genomen, zodat de kleren thuis gewassen kunnen worden
en de maat van de gymschoenen nog even gecheckt kan
worden. Graag de maandag na de vakantie weer alle kleren
(korte broek, t-shirt en schoenen) meenemen.
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Leesbingo
In de vakantie is het hartstikke leuk om te lezen! Om dat nog meer te stimuleren plaatsen we hier
een Leesbingo-kaart. Wie heeft hem vol aan het einde van de vakantie?
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Maandag 24 oktober
Stamgroep
Onderwerp
Kiekendief
Stamgroepleider
Middenbouw en Gym
bovenbouw
Onderbouw

Gym

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Vandaag is er weer gym (zoals elke maandag), zonder
gymspullen kunnen de kinderen niet mee doen.
Konartel is uiterlijk 8:25 uur bij de Scheg aanwezig.
Graag alle schonen gymkleren weer meenemen naar
school!

Dinsdag 25 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Hele school
Paradijsvogel

Onderwerp
Stamgroepleider
Themaopening
Stamgroepleider

Bovenbouw

Topotoets

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Opening om 8:30 uur
In de middag werkt Fernand met de kinderen van
Paradijsvogel
Vandaag hebben alle bovenbouw leerlingen een
topotoets.

Woensdag 26 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Bovenbouw

Onderwerp
Stamgroepleider
Schoolkamp

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Vertrek voor dag 1 van het schoolkamp rond 9:00
uurherfst

Donderdag 27 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Bovenbouw

Onderwerp
Stamgroepleider
Schoolkamp

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Dag 2 van het schoolkamp

Onderwerp
Stamgroepleider
Schoolkamp

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Dag 3 en terugkeer van het schoolkamp rond 15:00 uur

Vrijdag 28 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Bovenbouw
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Uithoorn voor elkaar – Financieel Café
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