Nieuwsgierig naar
5-12-2018

Borderberichtjes
Vanochtend is de Sint weer
aangekomen op school. In de klas
hebben het weer gezellig gevierd met
het uitpakken van de surprises en
voorlezen van de gedichten.

Voortgezet onderwijs
Inmiddels zijn de informatieavonden en
kennismakingslessen begonnen op de
middelbare scholen en na de
kerstvakantie beginnen ook de open
dagen/ avonden.
Op de site www.vanbasisnaarbrug.nl
vindt u het overzicht.
Overigens verandert de naam van Mavo
Trivium in het Amsfort College.

Aanbod in de lessen

Nieuwsflits
Vuurwerkvoorlichting
Op dinsdag 11 december komen
wijkagent Robbert de Hooge en
buurtmedewerker Hakan Sahinturk
voorlichting geven over de gevaren van
het afsteken van vuurwerk en de
gevolgen van het te vroeg afsteken.
Schoolschaatsen
Donderdag 13 december gaan we
tegelijk met onze maatjes van groep 5a
schoolschaatsen op het Eemplein. We
gaan er met auto’s heen. De ouders van
Brent, Achraf, Dilayla, Rae, Soner en
Sijmen hebben zich aangemeld om te
helpen rijden. We vertrekken om 8.30
en rijden rond 10 uur weer terug.
Het is i.v.m. de veiligheid verplicht om
de schaatsbaan op te gaan met
handschoenen . Ook wordt een muts
aangeraden i.v.m. vallen.
We lenen schaatsen van het
verhuurbedrijf, dus die hoeven niet mee
van huis.

Bijna alle adviesgesprekken hebben
inmiddels plaatsgevonden. Ik ben druk
bezig de plannen uit te werken voor de
komende maanden n.a.v. de
toetsgegevens. Dat is veel werk, ik
probeer dat deze en volgende week af
te ronden.
Taal
Deze week doen we een toets van
Thema 3. De leerlingen hebben een
blaadje met themawoorden mee naar
huis kunnen nemen om deze te
oefenen. Verder komen er
woordsoorten, hoofdlettergebruik,
hoofdzin/ bijzin en vaste voorzetsel bij
werkwoorden in aan bod.
Rekenen:
We zijn in het huidige blok druk bezig
met het omrekenen van meten in het
metriek stelsel (o.a. cm, m, km, l, kg) en
het maken van verhaaltjessommen met
x- en :-sommen

Niet vergeten
Kerstdiner
Donderdag 20 december is weer het
traditionele kerstdiner op school. Meer
informatie volgt nog
Vakantie
Vrijdag 21 december mogen de kinderen
spelletjes meenemen in de ochtend en
zijn de kinderen ’s middags vrij.

