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MP-jaaroverzicht!

Schooljaar 2017-2018

Groep 4b

Pilot Snappet in de groepen 4!
Snappet in groep 4
Dit schooljaar zijn we in de groepen
4 begonnen met de pilot van
Snappet. Dat was best wel even
spannend voor de leerkrachten,
kinderen en ook de ouders. De
kinderen kregen geen taal, spelling
en rekenen meer in een werkboek,
maar op een tablet en dat was in
het begin best wel even wennen.
Bij taal moesten de kinderen de
woorden foutloos overtypen en dat
was voor sommige kinderen best
wel lastig, vooral met al die
moeilijke woorden. Bij rekenen
moesten de kinderen leren om
naast hun tablet een kladschrift te
gebruiken om de sommen uit te
rekenen. Spelling ging gelukkig al
snel heel goed. Het eerste jaar
Snappet is nu voorbij en je ziet dat
de kinderen echt vooruit zijn
gegaan en dat ze steeds vaardiger
zijn geworden.
->

Ouders reageerden ook erg enthousiast omdat je net als bij Cito, grafieken
kunt zien en precies ziet aan welke leerdoelen nog gewerkt moet worden.
Volgend schooljaar gaan de groepen 4 t/m 8 met Snappet werken en wij
kunnen deze groepen dan laten zien wat je allemaal met Snappet kan doen.

Veel plezier in groep 5!
Bastiën, Rick, Ebby, Dylan, Fenne, Bas, Matts, Ruben, Sora, Dimitra, Kira, Yarno, Jort, Dylano,
Roos, Tess, Jesse, Fajah, Noa, Fedde, Renzo, Roan, Ilja, Olivier, Demy, Simon en Fano.

Veel leesplezier!
Het team van IKC Merweplein wenst iedereen een heel fijne vakantie.
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Schoolreis naar Plaswijckpark Sinterklaas, schoen zetten,
in Rotterdam
enz.

Dit jaar zijn we op
schoolreis geweest naar
Plaswijckpark. In de bus
was de spanning al goed te
voelen en iedereen liet nog
even zien wat hij/zij mee
had om te snoepen.
Gelukkig zat het weer
mee!

Als eerste gingen we naar
het verkeersplein. Veel
kinderen hadden hier de
hele dag wel willen
blijven, maar er was
natuurlijk nog veel meer
te zien en te doen!
Tussen de middag
hebben frietjes gegeten
en als toetje kregen we
een lekker ijsje. Daarna
zijn we naar de dieren
geweest. Om 16.00 uur
gingen we moe naar huis.
Wat was het een
geweldige dag!

In November was het zover;
Sinterklaas was weer in
Nederland. De kinderen
mochten natuurlijk weer
hun schoentje zetten en `s
nachts heeft Rommelpiet
deze gevuld. Maar wat was
het een bende in de klas!
Gelukkig hadden we 26
opruimpietjes in de klas en
hebben we alles samen
maar weer opgeruimd. Ook
zijn we bij directeur BertJan op bezoek geweest om
naar het Sinterklaasjournaal
te kijken.

Piet had ons een brief
gestuurd waarin hij vons
vroeg om een grote
verftekening te maken.
Deze tekening zagen we
later op de stint geplakt
waar de SInt en zijn pieten
mee aankwamen op het
Merweplein! In de klas
deden we die ochtend een
circuit waarin we bruggen
gingen bouwen en liepen
we met een walkie talkie
door de school. En de Sint
en pieten zijn zelfs ook nog
even op bezoek geweest.

Schaatsen op de Grote Markt
In de laatste week voor de kerstvakantie mochten we met Gorinchem Beweegt
schaatsen op de grote markt. Voordat we dat gingen doen, hebben we in de
bibliotheek een tekening gemaakt van een bedel voor de ketting van de
Burgemeester. Daarna was het tijd om samen met groep 4a te gaan schaatsen!
Sommige kinderen gingen meteen als een speer en anderen hadden nog wat meer
oefening nodig, maar gelukkig waren er rekjes waaraan je je kon vasthouden. Je zag
deze kinderen steeds beter schaatsen en bij sommigen lukten het zelfs om zonder
rekje te schaatsen. Wat was het een leuke, intensieve ochtend! We waren er best
een beetje moe van. Gorinchem Beweegt, BEDANKT!

Grootste tekening
van het Merweplein
In December hebben we met
de klas de grootste tekening
van het IKC Merweplein
gemaakt. De juf had een grote
rol papier uitgerold en daar
hebben we met z’n allen een
prachtige Sinterklaastekening
op geverfd. De tekening was
zelfs zo groot dat de juf er een
filmpje van moest maken,
omdat hij niet in 1 keer op de
foto kon!

Wensen /verwachtingen
kinderen
In oktober hadden we ook de
wensen- en
verwachtingenochtend van de
kinderen. In een groepje
kregen de zij allerlei vragen
met wat zij graag zouden willen
voor de klas of school. Daarna
werd alles geinventariseerd en
mochten we onze wensen aan
de leerlingenraad aanbieden.
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Noa naar…...Amerika
Halverwege het jaar kregen we
te horen dat de vader van Noa
voor zijn werk naar Amerika
moet. Dit is in ieder gavel voor
twee jaar en daarom gaat het
gezin ook mee naar Amerika.
Naarmate de zomervakantie
dichterbij komt wordt het voor
Noa best een beetje spannend.
Noa, de juffen en jouw
klasgenootjes wensen jullie
heel veel plezier in Amerika en
horen heel graag hoe het met
jullie gaat!

Jaaroverzicht IKC Merweplein 2017-2018

Maatjesklas groep 8b
Dit jaar hebben we voor
het eerst onze eigen
maatjesklas: De klas van
juf Lida en meester Tim,
groep 8b. We hebben dit
jaar een aantal activiteiten
met onze maatjesklas
gedaan. Als eerste hebben
we een verhaal geschreven
met elkaar.We hebben het
verhaal met ons maatje
bedacht, groep 8 schreef
het daarna netjes op en de
kinderen van de groepen 4
mochten de plaatjes erbij
tekenen.

Verjaardag van de juf

Later in het jaar hadden
we in groep 4 een hele
lastige rekenles. De
kinderen die het lasting
vonden werden
gekoppeld aan een
maatje. De kinderen van
de groepen 8 hielpen de
kinderen stap voor stap
met de getallenlijn,
waardoor de som een
stukje makkelijker werd.
Ook hebben we
Merwepleins got’s Talent
gedaan. Wat een talent
hebben we op school!

De vrijdag voor 4 febr.
kregen de kinderen huiswerk over spelling. Wat de
kinderen niet wisten dat er
een verborgen boodschap
in zat. Als snel kreeg de juf
via Parro foto’s en
berichtjes dat de kinderen
thuis druk bezig waren met
hun huiswerk. En ook de
felicitaties, omdat de
oplossing toch wel erg leuk
was. De juf is namelijk jarig
op 4 februari en de vrijdag
voor de vakantie zouden we
er du seen gezellig feestje

Van maken! Daar hadden
we wel zin in! Het was een
gezellige dag met veel
lekkernijen (appeltaart),
spelletjes en plezier.
Nogmaals bedankt voor alle
cadeautjes, tekeningen en
de gezellige dag.

Juf Linda
Lieve kinderen van groep 4b, wat heb ik een ontzettend leuk en leerzaam jaar gehad
en wat hebben jullie mij goed geholpen met de opdrachten voor mijn school! Mede
dankzij jullie ben ik nu lekker klaar met de opleiding en mag ik na de zomervakantie
aan het werk op het Merweplein. Ik kom jullie volgend jaar dus vast nog tegen! Eerst
gaan we met z`n allen maar eens lekker genieten van onze welverdiende
zomervakantie! Ik wens jullie een hele fijne, zonnige vakantie (rust maar lekker uit ; )
en heel veel plezier in groep 5!
Groetjes juf Linda

Top 3 van groep 4b

Appeltaart…..

Samen hebben we een woordweb gemaakt over het
Schooljaar 2017-2018. Daar kwamen veel activiteiten in
terug, maar ook de leuke momenten of herinneringen. De
kinderen mochten een top 3 maken voor zichzelf. Daarna
hebben we met de klas gekeken wat de top 3 was van de
klas.

Ook hebben we in de klas een afspraak over appeltaart. De afspraak is namelijk dat je, als je 3x te laat
bent gekomen, je werk bent vergeten of de bal bent
kwijtgeraakt, op appeltaart moet trakteren ; ). Meestal
lieten de kinderen het niet zover komen, maar van
Olivier heb ik op een vrijdag toch een zelfgemaakte
appeltaart gekregen. Olivier, hij was heerlijk!

Op nummer 1 staat: Avondvierdaags
Op nummer 2 staat: Filmpje kijken
Op nummer 3 staat: Merweplein got talent
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Een kleine greep uit de knutsel- en tekencollectie

Hulpouders
Wij, de juffen en kinderen
van groep 4b willen langs
deze weg alle ouders die
dit jaar hebben geholpen,
ontzettend bedanken!
Dat kan zijn met rijden
tijdens een uitje, met een
klein groepje gingen lezen
of op zoek gingen naar
neten of hoofdluis.
En natuurlijk ook de
klassenvaders!!

Wat wil je nog zeggen….
Fenne: ik vind het een leuk schooljaar.
Ilja: lieve vrinden en vrindinen.
Renzo: met me vrienden voetballen.
Sora: ik vind schrijven leuk omdat het
leuk is.
Kira: hele lieve juffen.
Fedde: lieven klas en een live juf.
Dimitra: ik vond het een heel leuk school
jaar.
Demy: ik vond het uitje naar de boederij
erg leuk.
Dylan: ik vond buiten spelen leuk.
Jort: leuke verjaardag van de juf.
Bastiën: schoolreisje naar plasweikpark.
Ebby: de vrienden en vrindinen die ik
heb.
Dylano: ik vond het knutselen leuk.
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Tess: ik vond het een heel leuk schooljaar en ik
ga je missen.
Roan: een leuk school jaar.
Bas: ik vond het een leuk school jaar.
Jesse: mis men vrientjes.
Roos: ik had een liefen juf en een kreatiefe juf.
Simon: ik vond het buiten spelen het leukst.
Ruben: ik vind speling leuk omdat het leuk is.
Rick: het was leuk.
Noa: de sponzerloop vind ik leuk om te
rennen.
Yarno: ik vont rekenen leuk.
Matts: ik vond het super leuk vooral de
avondvierdaagse.
Olivier: ik vond het knutselen het aler leukst.
Fajah: lieven vrinden en vrindinen.
Fano: helen leuken juf omdat ze heel greatief
is.

