14-03-2019
TOESTEMMINGSFORMULIER
We hebben nog niet alle toestemmingsformulieren terug. Als u deze nog niet hebt ingeleverd, wilt
u dit dan komende week doen? Dan kunnen we een overzicht maken.
Alvast bedankt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GROTE REKENDAG
Ook wij doen dit jaar weer mee!
Op woensdag 2 april om 8.30 uur is er op het plein
een schoolbrede start van de Grote Rekendag.
U wordt als ouder/verzorger van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens deze schoolbrede start lopen de kinderen over
een catwalk met kleding en voorwerpen die ‘uit verhouding’ zijn, zoals het overhemd van hun
vader of een hele grote zonnebril. Ze lopen daarmee over een catwalk voordat ze de school
binnen gaan om aan de rest van de activiteiten van de Grote Rekendag te beginnen.
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 verkennen de kinderen het verschijnsel ‘verhoudingen’. In veel activiteiten vormen
dieren en knuffels daarbij een referentiemaat. In kringactiviteiten, een circuit, activiteiten in de
speelzaal en een ontwerpactiviteit maken ze kennis met verschillende situaties waarin
verhoudingen voorkomen. Ze ontdekken daarbij onder meer dat iemands lengte- en breedtematen
gevolgen hebben voor voorwerpen die diegene kan gebruiken. De voeten van de juf of meester
passen bijvoorbeeld niet in de schoenen van de kinderen.
Groep 3 en 4
In groep 3 en 4 gaan de kinderen aan de slag met het verhaal van M. Dat is een leeftijdsgenoot
die veel kleiner is dan zijzelf. Door M te tekenen, worden de kinderen zich bewust van de
verhoudingen in het lichaam. Daarnaast leren ze om voorwerpen op een passende schaal te
vergroten of te verkleinen door zichzelf als referentiemaat te gebruiken.
Groep 5 en 6
In groep 5 en 6 maken de kinderen kennis met de Grote Reken Reus die in een wereld leeft waar
alles drie keer zo groot is. Ze maken dagelijkse voorwerpen uit de wereld van de reus en worden
zich zo bewust van de werking van een vergrotingsfactor op lengte, oppervlakte en inhoud,
namelijk het lineair, kwadratisch en kubisch vergroten.
Groep 7 en 8
In groep 7 en 8 werken de kinderen op drie manieren met verhoudingen. Ze leren eerst vanuit
afbeeldingen de gebruikte schaal te achterhalen. Hierbij vormt de mens een belangrijke referentie.
Vervolgens ontdekken ze welk effect het lineair vergroten heeft op de oppervlakte en de inhoud
van voorwerpen. In deze doordenking van het kwadratisch en kubisch vergroten wordt het volume
van blokken twee keer zo groot gemaakt, om aldus te ontdekken dat de lineaire verhouding niet 1
staat tot 2 is. In de laatste activiteit ervaren de kinderen de verhouding tussen de afstand tot een
lichtbron en de grootte van de schaduw.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORGEN LEERLINGEN VRIJ
Ter herinnering:
Morgen hebben alle leerlingen vrij i.v.m. de staking waar wij als school aan mee doen.

RAPPORTEN
Er zijn een aantal kinderen die hun rapport nog niet hebben ingeleverd. Wij willen deze graag de
komende week, voorzien van handtekening, terug op school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 11 maart was € 55,55

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De gelijkenis v.d. werkers in de wijngaard
Bijbelboekje: De werkers in de wijngaard
Jezus zegent de kinderen
GROEP 3 t/m 8
Het besluit om Jezus te doden
zalving in Bethanië
Intocht in Jeruzalem

Mattheüs 20
Lucas 18 : 15-17

Johannes 11:45-57
Johannes 12:1-11
Johannes 12:12-19

De

Bij de verhalen:
Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat
hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde
komt aan Jezus’ optreden.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 19 maart toets tafel van 7
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 19 maart toets tafel van 7
GROEP 6
Nieuwsbegrip XL: donderdag 21 maart ‘#doeslief’
GROEP 7
Verkeer: maandag 18 maart oefenexamen 2
Nieuwsbegrip XL: donderdag 21 maart ‘#doeslief’
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 21 maart ‘#doeslief’
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 21 maart ‘#doeslief’
Presentaties:
19 maart Melwin
20 maart Lucas

21 maart Wout
22 maart Bas

15 maart

AGENDA
Leerlingen vrij
We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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