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Nieuwsbrief vanuit de leerlingen
Het leren schrijven van teksten vinden wij vanuit de Jenaplanvisie erg belangrijk. Schrijven over
zaken die ze bezig houden en waar ze mee bezig zijn, zorgt voor betrokkenheid. Daarom hebben we
besloten om ook de kinderen een nieuwsbrief te laten schrijven en samenstellen. Deze keer hebben
Chelsey, Guusje, Sam en Emre een bijdrage geleverd. Het verhaal van de week is deze keer
geschreven door Jayden. We wensen jullie veel leesplezier!
Sint Maarten
Vorige week hebben de kinderen prachtige lampionnen gemaakt. De school zag er heel gezellig
verlicht uit dankzij de kinderen. Tijdens de weekopening hebben ze het verhaal van Sint Maarten
gehoord en hebben ze prachtig Sint Maartenliedjes gezongen.

Rekenen
De kinderen starten momenteel iedere dag met een rekencircuit. Ze oefenen dan op verschillende
manieren de tafels. De kinderen weten steeds meer tafels snel te benoemen. Wat doen ze goed hun
best! Tafels leren is echt een kwestie van veel doen dus het zou fijn zijn als de kinderen ook thuis nog
geregeld kunnen oefenen. Er zijn ook leuke tafelliedjes op YouTube te vinden van bijvoorbeeld
Kinderen voor kinderen, Stamp de tafels.
Verder zijn de kinderen flink aan het oefenen met klokkijken. Naast de analoge klok zijn beide
groepen nu ook gestart met de digitale klok. Ook het klokkijken zou thuis nog wat geoefend kunnen
worden.

Zweeds renspel
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen heerlijk buiten op het schoolplein een Zweeds renspel
gespeeld. Op de website zijn foto’s van deze geweldige opdracht te zien. Neem dus vooral een kijkje
op www.dijkwerkers.nl
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en voor de meeste kinderen is er spannende periode aangebroken.
Voor sommige leerlingen is het ook voor het eerst dat ze een surprise mogen maken met een gedicht
voor klasgenootje. We zijn heel benieuwd straks naar de resultaten!

