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Week 40

1 t/m 5 okt

Ma 1
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Levend Water
Week 40

Voorstelling clownscadeau
Start kinderboekenmaand
Vr 5

Dierendag (ipv 4 okt)

Week 41

8 t/m 12 okt

Do 11

Openlesochtend 9-11 uur

Week 42

15 t/m 19 okt

Do 18

Volgende nieuwsbrief

Vr 19

Afscheidsfeest juf Ina

Week 43

22 t/m 26 okt

Groep 1 t/m 5 :
Thema –

Saul en David

Lied –

Ik zag een kuikentje

Groep 6 t/m 8:
Thema –

Hinken op twee gedachten

Lied –

Ps 2 : 7

Week 41
Groep 1 t/m 5 :

Herfstvakantie

Thema –

Koning David

Lied –

Zing een nieuw lied / Ps 91 :

Groep 6 t/m 8:

Verjaardagen

De komende weken zijn jarig:
gr.6

Thema –

Van vader op zoon

Lied –

Ps 17 : 3

Week 42

29 sep

Joël Schuman

7 okt

Leo (klusjesman)

9 okt

Gerard van Ittersum

gr.8

Thema –

Koning Salomo

11 okt

Harm Jan van der Klocht

gr.7

Lied –

Dankdagliederen

11 okt

Huub Meuleman

gr.3

Groep 1 t/m 5 :

Groep 6 t/m 8:

We wensen jullie alvast een fijne verjaardag.

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl


Deze scheepspraet

Thema –

De Heer is almachtig

Lied –

Ps 139 : 2

Nieuws uit groep 1, 2, 4 en 5

Muziek

Juf Aletta geeft een aantal muzieklessen bij ons op school.
Aankomende vrijdag en volgende week geeft zij nog
muzieklessen. Tijdens de muzieklessen bewegen de kinderen,
zingen ze mee, gebruiken ze instrumenten en luisteren ze
naar de klanken. De kinderen doen enthousiast mee en ze
genieten van de inspirerende lessen.

Groep 1 en 2
De kleuters zijn alweer een paar weken bezig met het thema “De ijskraam van Jan en San”.
De kinderen van groep 2 gaan nu letters en cijfers leren herkennen. Bij elk nieuw thema hangen wij een
nieuwe letter aan de letterkast. De letter ij hangt er nu aan en ze mogen dingen meenemen van thuis
die met die letter beginnen. Leuk dat een paar kinderen al dingen van ijzer hebben meegenomen.
In het verhaal wat wij hebben gelezen gaat het erover dat Jan en San een ijskraam van een doos hebben
gemaakt en die in een speeltuintje hebben neergezet.
Alleen…… het stinkt er naar hondenpoep!
Ze bedenken een plan en zetten er een bordje ” verboden voor honden” neer.
Wij gaan ook zo’n bordje maken en leren wat verbodsborden zijn.
Dit is onze ijskraam die wij hebben gemaakt.

Groep 4 en 5 - Crea
We maken een verjaardagsaankondiging.
Buiten hebben we mooie foto’s genomen
en deze gebruiken we voor de
verjaardagsaankondigingen.
Binnenkort zijn de
verjaardagsaankondigingen in de klas te
bewonderen.

Lezen
Elke week krijgen de kinderen van groep 4 en 5 een leesblad mee naar huis. Wilt u dat thuis met uw
kind oefenen?

Nieuws uit groep 6, 7 en 8

Groen uitje

Vorige week vrijdag hebben we het groene uitje gehad. We hebben geleerd over de windmolens en
hebben ze bekeken. Daarna zijn we nog naar een speelbos geweest. Een erg leuke dag! De mensen van
de locatie gaven ons nog een compliment omdat de kinderen zich goed gedragen hadden. Dat geven we
ook nog even aan u door. Wij vinden het erg prettig dat te horen. De kinderen wachtten goed op hun
beurt en vroegen hun vragen netjes en beleefd. Top jongens!

Eerste weken
De eerste weken zijn goed verlopen. De eerste week nog wel last gehad van wat opstartproblemen.
Maar alles werkt nu zo’n beetje. De kinderen werken nu in Gynzy aan rekenen en spelling. Het verschil
is: vorig jaar klikten de kinderen ‘wereld In getallen aan’ en gingen dan daarmee rekenen. Nu loggen de
kinderen in bij Gynzy, en gaan ze bij Gynzy werken aan wereld in getallen (wereld in getallen is de
methode voor rekenen). Het lijkt omslachtiger, maar dat is het niet. De sommen sluiten beter aan bij de
uitleg die we geven. En we kunnen beter zien, op hele kleine microdoelen aan toe, hoe ver iemand is in
zijn rekenontwikkeling. Nu hopen dat de chromebooks niet uitvallen….. .
We moesten ook met elkaar wennen aan de nieuwe klas en de meesters en juf-verdeling voor de klas.
Dit jaar geven meester Klaas, meester Erwin en juf Annet om de beurt les. Op maandag en donderdag:
Erwin, op dinsdag: Klaas en op woensdag en vrijdag: Annet. Als duo-collega’s informeren we elkaar goed
via een online logboek. Het voordeel van werken in ‘the cloud’ is ook dat we thuis heel makkelijk
kunnen zien waar de ander is gebleven en wat de kinderen hebben gedaan.

Als collega’s onderling hebben we grofweg dit onderscheid gemaakt: Erwin zorgt voor de roosters
(weekroosters, bijbelroosters etc.), Klaas voor de zorg (groepsplannen of uitzoeken wat kan helpen bij
een bepaalde leerling) en Annet voor de ouders (nieuwsbrief en ouderraad). En met grofweg, bedoelen
we ook grofweg. We kunnen dat natuurlijk niet zo duidelijk scheiden, maar we hebben wel allemaal
verschillende taken. Ook hebben we met elkaar afgesproken dat als u of een kind met een vraag komt,
dat degene die de vraag krijgt dit ook in principe afhandelt en de anderen zo nodig op de hoogte stelt
of inschakelt. Dit om te voorkomen dat we gaan ‘doorschuiven’.
De verjaardagskalender, in het thema staphorster stipwerk, is klaar hangt alweer in de klas. We hebben
een nieuwe ‘eerste jarige’ want Joël mag als eerste zijn verjaardagsfeest vieren.

Leefstijl
In de eerste weken na de vakantie denken we ook extra om het gedrag en samenleven met elkaar in de
groep. We letten op de regels en we willen graag samen een prettige groep worden. We willen een
goede sfeer in de groep waarin we plezier hebben en hard werken met elkaar. We lachen met elkaar en
niet om elkaar. We besteden hier op woensdag extra aandacht aan en doen dan opdrachten uit de
methode ‘leefstijl’. Het eerste thema van het jaar is: DE GROEP, DAT ZIJN WIJ! We denken ook om: we
lopen rustig door de school, we noemen elkaar bij onze naam (geen bijnamen).

Rekenen
Onderwerpen die voor groep 6 op het programma staan: kolomsgewijs optellen, keersommen boven de
tien, zoals 3 x 19. Verhoudingstabellen en het aflezen van de data van een kalender. Groep 7 oefent
vooral de meetlessen. Voor groep 8: inhouden berekenen, kommagetallen afronden, breuken optellen (
de onderste gelijk maken e.d.) en grafieken aflezen.

Taal
Er zijn vier lessen taal in de week. De eerste les begint altijd met themawoorden. Dit zijn een stuk of 20
woorden waarmee we oefenen. Verder is er een les met aandacht voor presenteren, zoals het maken
van een poster, een ingezonden brief of een betoog schrijven. En ook zijn er lessen grammatica. In
groep 6 oefenen we met de persoonsvorm. Zoals: Ik lap de ramen. Vraagproef: Lap ik de ramen? O, ‘lap’
is de persoonsvorm. Groep 7 zoekt naast de persoonsvorm ook het gezegde, onderwerp en lijdend
voorwerp en groep 8 doet daar dan nog een schepje bovenop en zoekt ook de bepalingen van plaats en
tijd.

In groep 6 zijn we ook bezig om de woordsoorten te herkennen: lidwoorden, zelfstandige naamwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden etc. Dit gaat al erg goed! De vele oefeningen, ook van vorig jaar, werpen hun
vruchten af.
De themawoorden worden steeds mee naar huis gegeven. Kinderen krijgen op school tijd om ze te
oefenen. Maar het zou ook fijn zijn als ze het thuis nog een keer doorlezen en oefenen. De bedoeling is:
liever vaak overkijken en snel, dan 1 keer lang. Dus elke dag even 3 minuten overkijken (wanneer dat
lukt uiteraard!)

Engels
Dit schooljaar zijn we begonnen met Holmwoods. Dat is een Engelse methode dat uitgaat van het
principe van flipping the classroom; het idee is dat kinderen eerst de les zelfstandig digitaal oefenen en
dan in de klassikale de les vooral praktisch oefenen, dus veel Engels spreken. We zijn begonnen met
een instaptoets om het niveau per leerling te bepalen. We hebben daar drie niveaus in gemaakt, waarin
de kinderen nu oefenen. De methode is nog een proeflicentie. We proberen in het in ieder geval tot de
herfstvakantie uit. Daarnaast kunnen de kinderen oefenen in Words en Birds. De kinderen kunnen met
hun wachtwoorden van school beide programma’s ook thuis gebruiken.

Begrijpend lezen
Met begrijpend lezen volgen we de methode Nieuwsbegrip. We hebben dit jaar geoefend met
verwijswoorden; verschillende tekstsoorten als fabel en interview; schema’s van een tekst te maken,
zoals een mindmap; enzovoort. Een belangrijk uitgangspunt van de methode zijn de leesstrategieën:
voorspellen & voorkennis activeren; ophelderen van onduidelijkheden; samenvatten; vragen stellen;
verbanden leggen. Elke les wordt één strategie geoefend.
Groep 8 gaat de komende weken vooral aan het oefenen met toetsopgaven. Daarin moet je de geleerde
vaardigheden door elkaar gebruiken. Dat is best lastig. Vorige week hebben ze in groepjes een
begrijpend leestoets van de eindtoets van 2017 doorgeworsteld. Best lastig om het belangrijkste
onderwerp van een tekst te vinden. Je moet dan echt de informatie van de titel gebruiken en de
indeling van de teksten weten, zoals de inleiding, de kern en de afsluiting.

Technisch lezen
Op maandagmorgen moet de moeder van Joël even op school wachten. Ze heeft aangeboden om dan
wat te oefenen met kinderen. Dat komt goed uit. De kinderen van groep zes oefen nu dus elke week de
les van Vloeiend en Vlot met de moeder van Joël.

Muziek
Op de woensdag hebben we muziek. Soms komen de kinderen dan met allerlei liedjes in hun hoofd weer
thuis, u weet nu waar het van komt . Ook groep 5 doet hieraan mee!

We hebben al verschillende liederen geleerd: ‘opzij, opzij, opzij’: van Herman van Veen; ‘Een grote
stieros uit Spanjos’, en het bestellied van Herman van Veen. Dat is een echte tongbreker:

Zes ons kaas, een pond radijs
En tien vanilleijs
Drie pond tong, vijf kroppen sla
Tien repen chocola
Een tube mayonaise
En een heel grof brood
Zestien maggiblokjes
En een botervloot
Een kwart liter slagroom
En een flesje vla
Zeven kilo aardappels
En een kropje sla
Kauwgom, biefstuk, bloemkool
De nieuwe Asterix
Eén pak hagelslag
Stilte, verder niks

Kinderboekenmaand
De Christerlijke kinderboekenmaand start op 1 oktober. Het thema is: ‘Door dik en dun’. De
kinderboekenweek is van 3 tot 14 oktober. Het thema hiervan is vriendschap en het motto is: ‘Kom erbij’.
In het kader van dit thema gaan we op woensdag 3 oktober een spel doen in de klas. Het spel heet ‘Top
Secret’ en wordt begeleid door de bibliotheken van Overijssel. We zijn benieuwd! De kinderen van de
Driemaster Hasselt, alleen groep 8, komt bij ons het spel meespelen.

Kinderpostzegels
Afgelopen woensdag zijn de kinderpostzegels uitgedeeld. Op 3 oktober is de actie afgelopen. De
mappen met bestellingen mogen dan ook weer ingeleverd worden. Dan stuurt de juf ze op naar
kinderpostzegels. Nieuw dit jaar is de app. Die kunnen kinderen downloaden en met de tablet langs de
deuren. Maar dit moet je wel goed bestuderen. Ik verwijs u door naar de site, daar staat van alles op,
ook filmpjes over het doel en de app.

Topografie
Dit jaar krijgt iedereen in groep 6, 7 en 8 topografie. We werken in blokken van 4 weken. In de eerste 3
weken werken de kinderen onder begeleiding in hun werkboek aan topografie. Hierbij zoeken ze met
behulp van de atlas plaatsnamen op en noteren dit in hun werkboek.

Per groep is topografie als volgt verdeeld.
Groep 6: Nederland
Groep 7: Europa
Groep 8: Wereld
In de klas hangen ook 3 wandkaarten waarop Nederland, Europa en de wereld is te zien.
Een week voorafgaand aan de toets krijgen de kinderen de oefenstof mee voor de toets. Alle
geografische plaatsen zijn al aan bod gekomen in de voorafgaande weken. Wilt u dit samen met uw
kinderen doornemen? De toets is altijd op de maandag. De kinderen mogen trots zijn op hun resultaten
van de eerste toets!

Verkeer
Ook dit jaar krijgt iedereen verkeer. Voor groep 7 een spannend jaar, want zij hebben dit jaar hun
examen voor verkeer. Elke donderdag behandelen we met de gehele klas verkeer. Af en toe zal ik ook
een thuisopdracht meegeven, waarbij u samen met uw kind een aantal praktische opdrachten kunt
uitvoeren. Voor u een mooie manier om te zien waar we in de klas mee bezig zijn en wat de kinderen
leren. Voor de kinderen een mooie manier om te vertellen wat ze weten over allerlei verkeerssituaties.
Aankomende maand is het bijvoorbeeld goed om samen met uw kind te kijken naar zichtbaarheid in het
verkeer, denk aan de werking van voor- en achterlicht en heeft de fiets reflectoren.

Crea
We zijn bezig geweest met het ontwerpen en maken van een eigen vlag.

Groene excursie

De groene excursie van vrijdag 14 september was een groot succes. Wij zijn naar 11 Beaufort in Nagele
geweest. Daar kwamen wij meer te weten over windturbines en duurzame energie.
Er werd ons met mooie afbeeldingen in een powerpoint verteld dat de bovenste kop van de windmolen
het gondelhuis heet. De torens die op het land staan zijn van beton. Ze worden in Duitsland gemaakt en
komen met vrachtwagens, in ringen naar de Noordoostpolder. De gondel met de wieken worden er met
heel grote kranen naar boven gehesen.
De molens die in het water staan worden in Denemarken gemaakt. Zij komen met de boot naar
Amsterdam. Niet in ringen, maar in z'n geheel. Vandaar gaan ze met de boot naar Urk. Ze kunnen zo'n
toren in 1 dag bouwen.
Wij hebben ervaren hoe het voelt als windkracht 2 waait en als het windkracht 6 is. Dan waait de molen
op z'n hardst. Wij hebben gekeken bij het windmolenpark van Urk en geluisterd naar het geluid van de
wieken, we mochten er tegenaan gaan staan er ervaren dat het leek of de toren op je ging vallen.
Bij de windmolens in zee is een stuk opengelaten voor de vogels, zodat ze daar door kunnen vliegen.
's Middags hebben wij gespeeld in het Urker bos.
Toen het tijd was om naar huis te gaan wilden de kinderen nog niet mee...……
Het was een leerzame, gezellige dag!
Gert en Alda v.d. Weerd, heel hartelijk dank voor het organiseren.

Dierendag

Op school vieren wij dit jaar dierendag op vrijdag 5 oktober en niet op 4 oktober.
Dit omdat Menno Toering ons wat gaat vertellen over zijn dieren en niet kan komen op 4 oktober.
De kinderen mogen dus op 5 oktober knuffels of een dier in een kooi meenemen.

Openlesochtend

Donderdag 11 oktober houden wij de 1e van de 3 openlesochtenden van dit schooljaar. Deze wordt
gehouden van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt in- en uitlopen wanneer u wilt, graag wel zo rustig mogelijk om
de lessen niet te storen.
Deze ochtend is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen. U bent natuurlijk
ook van harte welkom wanneer u geïnteresseerd bent en graag meer informatie wilt over onze school.
Het meenemen van broertjes en zusjes (ook jonge toekomstige leerlingen) zal de rust in de groepen
teveel verstoren. Dus dat is niet de bedoeling. In de pauze (om 10.15 uur) is er koffie in de hal.

Afscheidsfeest juf Ina

19 Oktober is juf Ina voor het laatst op school als vaste leerkracht. We zijn blij om de vele jaren dat Ina
zich volop inzette voor onze school. Dat is een goede reden om er een mooie onvergetelijke dag van te
maken. We zullen rond 8:30 uur Ina op school ontvangen. Daarna gaan we op excursie. We zijn bezig
met een programma rond te maken. Tussen de middag willen we pannenkoeken eten op school.
Na de middag trakteert Ina ons met een heus poppenkastvoorstelling. Het is de wens van Ina om op
deze manier afscheid te nemen. Het zal om 13:30 beginnen en dan zijn alle kinderen van school en ook
de ouders welkom. De kinderen en kleinkinderen van Ina zullen dat ook mee vieren.
Waarschijnlijk zullen er ook al heel wat ouders gevraagd zijn om andere hand- en spandiensten te
verlenen. We hopen op een mooie dag samen.

Noodnummer

Onze school is voor en na schooltijd voor gewone zaken zoals ziektemeldingen en vragen te bereiken op
ons nummer 038-3446283. Soms zijn er echter dringende zaken die direct doorgegeven moeten worden.
Omdat de telefoon onder schooltijd niet altijd kan worden aangenomen hebben wij voor dringende
zaken een mobiel aangeschaft met nummer 06-20623382.

