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De Babbels van Brederode
Algemeen nieuws
Overblijfouder gezocht
Het overblijschema is bijna compleet, waar wij erg blij
mee zijn. Voor de dinsdag zoeken we nog een
ouder/opa/oma die van 12.00-12.30 uur toezicht
houdt als de kinderen op het schoolplein aan het
spelen zijn. Opgeven kan bij Birgit.
Blazersklas
Vorige week heeft groep 6/7/8 een gastles muziek
gehad van Herman den Uijl en André Holleman over
blaasinstrumenten. Het is mogelijk uw kind aan te
melden voor de Blazersklas op donderdagmiddag na
schooltijd. Bij 8 aanmeldingen of meer zal de klas
doorgaan. Het gaat om 10 lessen en kost €35.
Opgeven kan via het briefje dat meegegeven is na de
gastles, of bij de leerkracht.
Open Dag
De open dag was een groot succes! Heel veel (nieuwe)
ouders zijn op bezoek geweest en dat heeft
geresulteerd in een aantal nieuwe aanmeldingen. Daar
zijn wij uiteraard erg blij mee.
Wij willen alle ouders bedanken die voor de open dag
de school hebben schoongemaakt en netjes gemaakt.
Ook alle ouders die tijdens de open dag geholpen
hebben heel erg bedankt.

Groep 1/2
Weektaak
Groep 2 krijgt een weektaak. Op deze weektaak staan
een aantal werkjes waaraan ze die week moeten
werken. Dit kan zijn een puzzel maken, maar ook
werken uit een boekje of achter de computer met een
bepaald programma. De weektaak loopt van dinsdag
tot dinsdag.
Toetsen
We zijn weer aan het toetsen in groep 1 en 2.
Wanneer alle toetsen gemaakt zijn, neem ik contact
met u op over de uitslag.
Thema
Vanaf deze week werken we met het thema
‘vriendjes’.
Snuffelstage
Op dinsdag 14 februari komt Destiny van Oort bij ons
een dagje snuffelen.

Kalender
13 t/m17 + 20 t/m 24 februari Adviesgesprekken
groep 8
13 februari 2017

EHBO theorie-examen gr. 8

22 februari 2017

EHBO praktijkexamen gr. 8

16 februari 2017

Isa Voorleeswedstrijd in
Hardinxveld-Giessendam

16 februari 2017

Nieuwsbrief

20 februari 2017

Carnaval

27-2 t/m 3-3-2017

Voorjaarsvakantie

16 maart 2017

Voorlichtingsavond alcohol en
drugs voor ouders groep 7 8 in
het Spant

Groep 3/4/5
Groep 5
Voor groep 5 blijft het belangrijk om de geleerde tafels
te herhalen. Naast de nieuw aangeboden tafel geldt dit
natuurlijk ook voor groep 4.
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth is vanaf deze week weer op maandag en
op dinsdag in de groep, gelukkig maar!
KiVa
De afgelopen maand hebben we gewerkt aan het derde
KiVa thema, Wat is een fijne groep.
De volgende periode gaan we werken aan het thema:,
Iedereen is uniek.
Doelen bij dit thema zijn:
- De kinderen weten dat we met iedereen
overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook
van elkaar verschilt.
- De kinderen begrijpen dat het fijn is dat we van
elkaar verschillen.
- De kinderen begrijpen dat ieder mens even
waardevol is en dat je rekening moet houden met
de mensen om je heen.
We gaan in de kring met elkaar praten over verschillen
en overeenkomsten tussen ons. We bespreken wanneer
je je normaal gedraagt. Maar wat is dan eigenlijk
normaal? We bespreken a.d.h.v voorbeeld verhaaltjes
hoe je rekening kan houden met elkaar en hoe we dat
in onze eigen klas kunnen doen.
In principe werken we aan dit thema, maar het komt
ook voor dat we echt even dingen uit de eigen situatie
moeten bespreken. Bv als er meerdere malen klachten
zijn over vervelend gedrag in de groep, of buiten
gesloten worden.
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Vervolg groep 3/4/5

Groep 6/7/8

Werken op de iPad
We werken in groep 4-5 op dit moment al op reken en
spelling gebied op de iPad. Instructie vindt plaats aan
de instructietafel en verwerking op de iPad. Dit doen
we aan de hand van Gynzy kids en dit is gebaseerd op
onze huidige methode. Groep 3 werkt ook geregeld op
de iPad en is dan bezig met o.a. Taalzee en Rekentuin.

EHBO
De leerlingen van groep 8 zijn ondertussen al weer een
maand bezig met de lessen EHBO. Verschillende
praktijkonderdelen, zoals het aanleggen van
verbanden, de stabiele zijligging en reanimeren +
beademen zijn inmiddels behandeld. Sinds vorige week
is er elke les ook een vader of moeder aanwezig om de
groepjes te begeleiden. De theorielessen worden in de
klas door mij gegeven.

Lezen
Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen uit groep
3 leeskilometers maken. Hieronder een aantal tips die
u misschien kunnen helpen:
Elke dag 10-15 minuten samen lezen
Probeer elke dag een kwartiertje samen met uw kind te
lezen. Doe dit het liefst op een vast tijdstip, dan wordt
het vanzelf een routine. Elke dag kort lezen is
effectiever dan eens in de week een uur. Laat uw kind
niet worstelen met een moeilijk woord. Zeg het woord
voor en laat uw kind het woord nogmaals lezen. Sluit
het samen lezen leuk af, bijvoorbeeld door zelf nog
even voor te lezen.
Voor – koor – zelf
Een prettige manier van lezen die ook thuis goed te
doen is, is om meerdere keren dezelfde tekst te lezen
in de volgorde ‘voor – koor – zelf’ (zoals dat in
onderwijsjargon heet). Eerst leest u de tekst hardop
voor (eventueel meerdere keren). Uw kind zit erbij en
wijst de woorden aan die u leest. Daarna lezen jullie
samen hardop de tekst (in koor). Uw kind moet zich
aanpassen aan uw tempo en niet andersom. Lees in
een normaal leestempo. Dit doet u een of meerdere
keren. Dit kan allemaal erg goed met de boekjes die
uw kind na elke kern mee naar huis krijgt.
Haal leesboekjes in de bibliotheek
Een belangrijke manier om uw kind voor boeken te
laten interesseren, is om samen naar de bibliotheek te
gaan. Daar vindt u leesboekjes die precies aansluiten
bij het leesniveau van uw kind. Gebruik hiervoor de
AVI-aanduidingen op de boekjes. Halverwege groep 3
leest uw kind misschien op AVI M3. Laat uw kind zo
veel mogelijk zelf boeken uitzoeken.
Het lidmaatschap bij de bibliotheek is gratis voor
kinderen tot 18 jaar. Vindt u het moeilijk om boeken
uit te zoeken? Vraag dan gerust de medewerkers van
de bibliotheek om u te helpen. Zij weten precies waar
de boekjes voor beginnende lezers staan en welke
boekjes geschikt zijn.

Op maandag 13 februari vindt het theorie-examen in
de klas plaats. Bij een voldoende score mogen de
kinderen ook deelnemen aan het praktijkexamen. Deze
zal waarschijnlijk op woensdag 22 februari
plaatsvinden.
Cíto’s
De afgelopen periode zijn de leerlingen in groep 6/7/8
zeer druk geweest met het maken van verschillende
(Cito)toetsen, zoals rekenen/wiskunde, spelling,
spelling werkwoorden, begrijpend lezen, de Drie
minutentoets en de AVI-toets. Veel van deze toetsen
bestaan uit meerdere onderdelen die op verschillende
dagen afgenomen werden. De uitslagen kunt u vinden
op Parnassys en worden in het rapport vermeld.
Voorleeswedstrijd
Op donderdag 16 februari mag Isa de Blank uit groep
8 onze school vertegenwoordigen bij de eerste
voorronde van de nationale voorleeswedstrijd. De
wedstrijd wordt gehouden in de bibliotheek van
Hardinxveld-Giessendam. Isa leest voor uit het boek
Lena Lijstje van Francine Oomen.
Adviesgesprekken
Voor de leerlingen van groep 8 komt de schoolkeuze
voor het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Veel
scholen zijn bezocht en sommige kinderen hebben ook
deelgenomen aan verschillende open lessen.
Nadat alle Cito-toetsen zijn gemaakt en verwerkt nodig
ik alle ouders van de leerlingen van groep 8 uit voor
het adviesgesprek. Zo mogelijk bespreken we dan
gelijk het rapport. De gesprekken zullen plaatsvinden
in week 7 (13 t/m 17 februari) en week 8 (20 t/m 24
februari).
KiVa
Het thema dat deze maand tijdens de KiVa-lessen aan
bod komt is: Herken pesten! De kinderen leren dat er
een onderscheid is tussen een conflict, een ruzie,
plagen en pesten. Door middel van voorbeelden leren
de kinderen de verschillen te herkennen. Ook wordt er
uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende
vormen van pesten.
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