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Springnieuws
Obs de Springplank

Groep 1 en 2

Agenda

De afgelopen twee weken hebben we gewerkt over
Sinterklaas. We hebben een chocoladeletter
gemaakt, een stoomboot gevouwen, een
schoorsteen pepernotenbakje en een mooi
pietenmuts.

4 december – Sinterklaas. Aangepaste
Schooltijden (zie eerdere
berichtgeving)
11 december – Streetwise

Aanwezigheid
Directie
Ma

Di

Wo

Do

Maandag hebben we het gehad over de kleuren,
welke kleuren zijn er allemaal en hoe zorgen we er
nu voor dat we lichte kleuren hebben. De kinderen
moesten één kleur kiezen en moesten dit mengen
met wit. Op hun pietenmuts moesten de vlakken van
licht naar donker geverfd worden, wat hebben ze dit
goed gedaan! Dinsdag als Sinterklaas op school
komt, doen we onze mooie geverfde mutsen op.

Vrij

Verjaardagen komende twee weken
Ma 3 dec
Di 4 dec

Tim Meijer - groep 7
Nick Dijkstra - groep 2

Ma 10 dec

Laura Ridder - groep 5

Woensdag en donderdag hebben we Pietengym in
het speellokaal gehad. De kinderen moesten als
pieten klimmen, op het randje van het dak lopen en
van de schoorstenen springen. Iedereen durfde van
een schoorsteen te springen, ontzettend knap!

Prijzen Floralia
Nog niet alle prijzen van de huis-aan-huis-verloting
zijn opgehaald. Kijkt u thuis nog even goed of het
winnende lot misschien wel in uw bezit is??? Want,
jaja, ook de HOOFDPRIJS is nog niet opgeëist. Zeker
nog even een kijkje waard dus:
HOOFDPRIJS!
1748
4 entreekaartjes Wildlands
0064
2 spellen (Make a break & La cucaracha
loop)
0880
kapstok
0834
Cadeaubon ‘Haar van 118’
1655
Sporttas Mollema
3294
Cadeaubon Joldersma

Dinsdag 4 december zijn de kinderen om 11.45 uur
vrij en ’s middags zijn ze ook vrij!

Mocht u één van de gelukkige winnaars zijn, dan
kunt u de prijs op school ophalen. Neem dan wel
het desbetreffende lot mee 
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Groep 2/3
We zijn al druk aan het aftellen, want over een paar
nachtjes komt hij dan echt: Sinterklaas! We hebben
hier naartoe gewerkt. Onze klas is flink versierd en
we kennen alle liedjes uit onze hoofd.
Donderdag hebben we zelfs zo hard gezongen dat er
vrijdag iets in ons ‘schoentje’ zat! De pieten hadden
van onze klas wel een rommeltje gemaakt hoor!

Groep 4
Het zijn spannende dagen. Pakjesavond komt steeds
dichterbij maar eerst komt Sinterklaas dinsdag langs
bij ons op school. Donderdag mochten de kinderen
hun schoen op school zetten. Nu hadden we geen
schoenen, maar dat gaf niets. Rommelpiet had de
kinderen gehoord en voor ieder kind wat lekkers
meegenomen. Ook had deze Piet een aantal stoelen
omgegooid, dat was natuurlijk niet de bedoeling!

De afgelopen 2 weken hebben we veel hulp gehad
van ouders bij het het Sinterklaas circuit, hiervoor
nogmaals ons dank!
Nog meer nieuws uit de groep:




Meester Sjors kwam langs en heeft een
klankverhaal verteld. Wij mochten met
instrumenten geluiden bij het verhaal
spelen. En we kennen een nieuw
Sinterklaaslied.

Iedere week doen we iets aan verkeer, deze
week hebben we het gehad over
voetgangers. We kennen onze plek op de
weg en ook wie er allemaal onder
‘voetganger’ vallen.
Met rekenen hebben we met blokjes
gebouwd. In tweetallen gingen we eerst
een kaart nabouwen en daarna tellen
hoeveel blokjes we hadden gebruikt. Groep
2 heeft ook meegedaan.

De kinderen worden dinsdag om 8.10 uur op school
verwacht en zijn om 11.45 uur vrij. ’s Middags is er
geen school voor groep 4.
Met rekenen zijn we bezig met de tafel van 5. Ook
oefenen we iedere dag met het maken van sommen
tot 10. Hoeveel sommen kan je maken in 1 minuut?!
Met spelling gaan we het vanaf volgende week
hebben over samengestelde woorden (stripboek) en
woorden met ei of ij.

Groep 5






We zijn al weer lekker bezig met de voorbereiding
van 4 december wanneer Sinterklaas bij ons op
school komt. Zijn druk de liedjes aan het oefenen.
Ook de muziekmeester heeft ons nog en leuk lied
aangeleerd. Een rap lied. De noten leren we zo ook
op een leuke manier. De schoen is gisteren gezet en
vanochtend hadden we een fijne traktatie. We
hebben een top 3 gemaakt, wie van de kinderen
mogen optreden dinsdag 4 december. We zijn nu
aan het aftellen……….

We zijn gestart met kern 5 en hebben de
woorden; reus, jas en riem geleerd.
Ons letterbord raakt steeds voller. We
kennen nu de letters: eu, j en ie. Ook
hebben we er klankgebaren bij geleerd.
Groep 2 heeft deze week kleuren gemengd
met rood, geel en blauw.
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We hebben ook iets nieuws gehad met
rekenen: procenten. Dat hebben we nog niet
eerder gehad. Het blijkt heel moeilijk te zijn.
De breuken en een dm2 hebben we geoefend
met het maken van een pietje. Dat was erg
leuk.
De groeten van…………..Jarie en Tim

Groep 6
Volgende week vieren we alweer het grote
sinterklaasfeest, wat een super mooie surprises zijn
er gemaakt en wat is iedereen toch trots!
Dinsdag 4 december is de grote dag, dan pakken we
alles uit. Afgelopen week isgroep 6 alleen maar beizg
geweest met klokkijken. (de hele- halve uren, de
kwartieren en 5 en 10 min voor en over) Het is erg
goed gegaan en de meeste kinderen kunnen nu
beter klokkijken. Binnenkort gaan we ook digitaal
klokkijken verder oefenen.
Met spelling hebben wij allemaal onze eigen
weetwoordenboek, hierin komen moeilijke
weetwoorden te staan. Elke leerling heeft daarin
andere keuzes gemaakt.
Donderdag 6 december heeft groep 6 een
tussentoets voor woordenschat, dit om te kijken of
ze de woorden van het eerste deel uit hoofdstuk 3
goed kennen.

Groep 7
30 november zijn alle surprises op school. Op 4
december pakken we alle cadeaus uit. Toen we
op school waren lagen er allemaal pepernoten
op onze tafel.
Donderdag gingen we met ze zijn allen met een
blockposter aan de gang. Een blockposter is
een papieren puzzel die je moet inkleuren en
daarna in elkaar zetten. Iedereen krijgt dan een
stukje.
Lotte ligt in het ziekenhuis. Ze had al
glutenallergie en nu heeft ze ook nog
suikerziekte. De dokters kijken of ze binnenkort
naar huis kan. We wensen haar beterschap en
hopen dat ze snel weer op school is!
We hebben een renspel over Egypte op een
vrijdag gedaan van Dorien en Sam. Aaron had
gewonnen.
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Groep 8

Nadat de leerlingen de gele, rode en blauwe
opdracht hadden gemaakt en geëvalueerd hebben
ze voor de eerste keer een kleur gekozen . Welke
kleur ligt het dichtst bij jou…wat past het best bij jou.

Passie en Talent
We hebben de afgelopen weken 2 lessen Passie en
Talent gedaan. We hebben de 3 basiskleuren
besproken. Geel, rood en blauw. We hebben
vervolgens 3 oefeningen gedaan. Elke keer stond er
1 kleur centraal.
De eerste opdracht was een gele opdracht. De
leerlingen moesten een samenvatting schrijven in
stilte en alleen. Na de opdracht gingen de leerlingen
evalueren. Hoe was deze opdracht voor mij? Vond ik
het fijn om in stilte te werken? De tweede opdracht
was een blauweopdracht. Er lagen allerlei kaarten
met verschillende afbeeldingen op een tafel en de
leerlingen moesten een kaart kiezen en vervolgens
vertellen waarom deze kaart bij hem of haar past. Dit
was voor sommige leerlingen best een moeilijke
oprdracht, vertellen over jezelf. De laatste opdracht
was een rode opdracht. Dit was de opdracht die we
ook bij de informatie avond met jullie hebben
gedaan. Twee rijen van 3 munten.

Volgende week gaan we weer verder en gaan we
kijken naar een film. In deze film werken kinderen
samen. We gaan kijken naar de verschillen in
samenwerken.

Streetwise

ANWB Streetwise
Op 11 december komt er een spannend
verkeersprogramma bij ons op school. ANWB
Streetwise leert alle kinderen van de
basisschool
door
het
oefenen
met
praktijksituaties beter om te gaan met het
huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen

De leerlingen moesten 2 rijen van 4 munten
proberen te maken en mochten maar 2 munten
verplaatsen. De leerlingen mochten kiezen hoe ze
de opdracht gingen oplossen. In hun hoofd of samen
met een klasgenootje al kletsend of een doen mbv
munten.
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-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2
in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt
geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.

-

Tijdens Blik en klik leren de groepen
3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het
dragen van de veiligheidsgordel en
gebruik van een kinderzitje in de auto
wordt geoefend met een spannende
gele elektroauto.

-

Hallo auto leren de groepen 5 en 6
(op de parkeerplaats van de sporthal)
over de remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die remweg.

Ze nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto
en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een
stoelverhoger komt in deze les aan
bod.
-

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de
groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend parcours
en ze trainen moeilijke manoeuvres.
Ook rijden ze met een zware rugzak
op. Zodat ze straks beter voorbereid
zijn op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
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