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Nieuws uit het rekenatelier 
 
Op dit moment zijn groep 4 en groep 5 druk met het oefenen van              
de tafels. Het kennen van de tafels is heel belangrijk. Hoe beter de             
kinderen deze uit het hoofd kennen hoe makkelijker het rekenen in           
groep 6, 7 en 8 wordt. De tafelsommen gebruiken ze vaak. Het is             
daarom belangrijk dat de leerlingen de tafels geautomatiseerd        
hebben. Geautomatiseerd betekent dat de bijvoorbeeld de som 3x4         
binnen 5 seconden weten. 
We merken dat nog niet alle kinderen deze goed en vlot kunnen. U             
kunt dit thuis ook oefenen met de kinderen. Op de Ipad kunnen de             
kinderen naar rekenen werelden- X:- automatiseren van de tafels. 
Ook kunnen de kinderen oefenen op tafeldiploma.nl 
Wat kunnen ze dan oefenen: 
 
groep 4: tafels 1,2,en 10 
Groep 5: tafels 1 t/m 8 en 10. 
 
Mochten hier nog vragen over zijn kunt u gerust even langskomen           
in het rekenatelier. 

 
Nog meer nieuws uit het rekenatelier: 
 
In groep 4 en 5 hebben we het de afgelopen periode gehad over lengtematen. Soms doen we dat in een klassikale 
rekenles waarbij de kinderen verschillende dingen moeten opmeten of moeten omrekenen. Maar soms ook op een 
heel andere manier. Op vrijdag gaan de groepen 4 t/m 8 
weleens buiten rekenen. We doen dan verschillende 
activiteiten waarbij de kinderen spelenderwijs met 
rekensommen aan de slag gaan. Doevrijdag noemen we 
dat. 
 
In de rekenles hebben we het gehad over de 
referentiemaat bij een meter. Dat is iets waar je aan kan 
denken bij een lengtemaat. In dit geval hoort daar een 
grote stap bij of de grote bordliniaal. We kregen een 
vraag in onze les waarbij we moesten uitrekenen hoe 
lang een auto ongeveer zou zijn. Hoe leuk is het dan om 
dat in het echt op te gaan meten! Zo gezegd zo gedaan. 
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Meester Mark heeft zijn auto het plein opgereden en samen hebben we de auto opgemeten met allerlei 
meetinstrumenten.  
 
Bent u benieuwd wat uw kind(eren) nog meer doen bij Doevrijdag? Blijf dan onze stuifm@il lezen of vraag het de 
kinderen zelf maar eens. 
 
Groetjes uit het rekenatelier, 
Juf Marleen, Meester Mark en alle kinderen 
 
 
Bezoek aan het Noordik 
 
Donderdag 15 november brengt groep 8 een bezoek aan het Noordik, locatie VMBO. 
We vertrekken om 08.20 uur met de bus richting Noordik. Dit betekent dat de kinderen om 08.10 uur op school                    
aanwezig moeten zijn. Ze moeten zich dan melden in stamgroep de Pauwen. Juf Christien gaat met de leerlingen                  
mee.  
Het programma duurt tot 12.00 uur, waarna we weer terug naar de Huve gaan.  
 
Nieuws van de Ouder Vereniging: 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn druk met de voorbereiding van de bioscoopavond, het belooft weer 

een leuke  avond te worden. 

Aanstaande dinsdag  13 november is de laatste keer  de kaartverkoop! 

Een bioscoopkaartje kost €2,50 . Dit is inclusief een consumptie.  

Voor de kinderen tot en met groep 4 geldt dat ze onder begeleiding naar de 

film moeten. Een begeleider moet dus ook een kaartje kopen. Voor 

ouders/verzorgers kost een bioscoopkaartje € 1,- (inclusief 1 consumptie). 

Vanaf groep 5 mogen de kinderen alleen naar de film. Dit gebeurt wel op 

eigen verantwoordelijkheid.  

De verkoop van consumpties begint deze avond om 17.45 en de films zullen 

om 18.15 gestart worden. Neem een lekker kussen mee waar je op kan 

zitten!  

Denken jullie er ook aan om de kleurplaat in te leveren? 

Met vriendelijke groet, 

De oudervereniging van de Huve 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Wat was de afsluiting van het thema herfst gezellig, en wat fijn dat u allen bent komen kijken en luisteren!  

U ziet dat de leerlingen steeds meer zelf gaan doen en regelen, zoals het presenteren en spreken door de microfoon. 

 

Wat hebben we heerlijk, gezellig en gezond ontbeten in de groepen tijdens het Nationale Schoolontbijt! 

Op Klasbord staan enkele foto’s. 

 

Deze week zijn we gestart met het thema: ‘Winkel’. 
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De leerlingen leren om een streepjescode te maken, we oefenen met meer en minder en groter en kleiner. Ook het 

boodschappen doen en afrekenen bij de kassa hoort erbij in ons eigen winkeltje op het kleuterplein.  

Vrijdag 23 november sluiten we dit thema af, om 14.15 uur bent u allen welkom. 

 

Morgen is de laatste stagedag voor Yäel, maar in mei komt zij weer terug, wij willen haar bedanken voor haar goede 

hulp en inzet. 

Succes met je opleiding. 

 

Schoolbreed gaan wij zoveel mogelijk informatie via deze 

wekelijkse Stuifmail plaatsten en zo min mogelijk berichten via 

de mail versturen, dus is het belangrijk dat u naast het nieuws 

over het Kleuterplein óók de overige items leest. 

 

Ook onder de ouders van leerlingen van het Kleuterplein 

blijken er ouders  te zijn die niets weten van bijvoorbeeld de 

thema afsluitingen, terwijl deze info altijd in de stuifmail staat! 

 

Dit was het voor deze week. 

Veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet. 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein. 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ben jij een engel?  

Rechters 13: 1-23  

Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor Israël: 

Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst 

door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en 

hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam. 

  

Verhalen: 

Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8 

De engel komt terug, Rechters 13:9-23 

Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4 

  

Verjaardagen 
 

6 november Yfke Hinsenveld De Zwaluwen 10 jaar 

9 november Emma-Lynn Wouwenberg De Fazanten 7 jaar 

11 november Sanne Doldersum De Zwaluwen 10 jaar 
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