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Groep 8
Juf Patricia Molenberg is na de herfstvakantie in groep 8 gekomen. Zij heeft Juf Rianne vervangen
tijdens haar zwangerschap- en kraamverlof. Vanaf morgen komt juf Rianne weer terug in groep 8 en
werkt dan de donderdag en de vrijdag. We zijn blij dat we met haar een goede vervanging hadden
voor juf Rianne.

Schoolvoetbal
Er is gevoetbald in de voorjaarsvakantie. Groep 5 mocht maandagmorgen
aan de bak en is 3e geworden onder. Groep 6 heeft ook hard gevoetbald en
is ook 3e geworden. De beide teams uit groep 7 werden gecoacht door
meester Jari en meester Jochem. En we quoten meester Jari even:
“Ik heb er van genoten! Juliana 2 heeft een mooie derde plaats in de
poule behaald en Juliana 1 heeft de finale nipt verloren en is dus tweede
geworden!”
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Voorleeskampioenschap
Op 8 februari om 14.00 uur heeft de lokale finale van het Voorleeskampioenschap plaatsgevonden in
Theater de Dialoog in Ermelo.
In februari strijden traditiegetrouw de voorleeskampioenen van lokale basisscholen met elkaar wie
de beste voorlezer van onze gemeente wordt. De winnaar van deze spannende wedstrijd “Amber van
de Arendshorst” gaat door naar de regionale finale. Hierna volgen dan nog de provinciale- én
uiteindelijk de landelijke finale.
Namens onze school heeft Jannike Timmer uit groep 8 aan de wedstrijd deelgenomen. Zij was de
voorleeskampioen van onze school. Onder aanmoediging van veel klasgenoten heeft Jannike een
stuk gelezen uit het boek “Mees Kees op de kast” van de schrijfster Mirjam Oldenhave.

Staal-spelling
Dit schooljaar, 2016-2017, zijn we gestart met een nieuwe taalmethode voor de groepen 4 t/m 8.
Staal werkt met een duidelijke spellingaanpak. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en
dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal is een methode die spelling en
grammatica met elkaar combineert. De kinderen leren een woord in klankgroepen te hakken en daar
de passende categorie bij te zoeken. Hieronder ziet u de verschillende categorieën afgebeeld. Mocht
het thuis ter sprake komen, dan weet u wat de termen betekenen.
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Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
Zingwoord: Net als bij ding dong.
Luchtwoord: Korte klank + cht met de ch van lucht behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
Plankwoord: Daar mag geen g tussen.
Eer-oor-eur woord: eer-woord, ik schrijf ee; oor-woord, ik schrijf oo; eur-woord, ik schrijf eu;
eel-woord, ik schrijf ee.
Aai-ooi-oei woord: Ik hoor de j, maar ik schrijf de i.
Eeuw-ieuw woord: Ik denk aan de u.
Langermaakwoord: Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet
schrijven. Langermaakwoord (2): Eind-b rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik een b moet
schrijven.
Voorvoegsel: Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
Klankgroepenwoord: Klankgroep is… Laatste klank is …Dat is een 2-tekenklank of
medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Dat is een korte klank, dan schrijf ik
de … dubbel. Dat is een lange klank, dan gum ik een stukje van de … weg.
Verkleinwoord: Grondwoord is .. Dat is een .. woord. Dan –je, -tje, -pje erachter. Ik hoor de u,
maar ik schrijf de e.
Achtervoegsel –ig: Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik
schrijf lijk.
Kilowoord: Ik hoor de ie, maar ik schrijf de i.
Komma-s woord: Eerst de komma, dan de s.
Centwoord: Ik hoor de s, maar ik schrijf de c.
Komma-s meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma s behalve bij ee.
Politiewoord: Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie.
Colawoord: Ik hoor de k, maar ik schrijf de c.
Tropisch woord: Ik hoor ies, maar ik schrijf isch.
Taxiwoord: Ik hoor ks, maar ik schrijf x.
Chefwoord: Ik hoor sj, maar ik schrijf ch.
Theewoord: Ik hoor de t, maar ik schrijf th.
Caféwoord: Met een streepje op de é.
Cadeauwoord: Ik hoor oo, maar ik schrijf eau.
Routewoord: Ik hoor oe, maar ik schrijf ou.
Garagewoord: Ik hoor zj, maar ik schrijf g.
Lollywoord: Ik schrijf de Griekse y.
Tremawoord: Puntjes op de …

Belangrijk data
10 maart
14 maart
20 maart
23 maart

8-10-2014

NL-Doet
OC-vergadering
Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij
Roffel 13

