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Algemene informatie: 

 

Een succesvolle ouderavond! 
Afgelopen dinsdagavond hebben wij een goed bezochte informatieve en actieve ouderavond gehad 
m.b.t. Sociale Veiligheid.  
Ik wil iedereen bedanken voor hun komst, openheid en actieve deelname! 
Na de herfstvakantie begint de lessencyclus. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de 
inhoud en uitwerking van de lessen. 
Extra lokaal. 
In de herfstvakantie wordt een extra lokaal geplaatst op het plein tegenover groep 6. Aanvankelijk 
gaan we dit lokaal voor allerlei doeleinden gebruiken. Na de zomervakantie richten we het in als 
leslokaal. 
KIKA-inzameling stopt. 
Helaas heeft onze contactpersoon geen afzetmarkt meer voor de ingezamelde doppen van lege 
flessen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het bewaren en inleveren! 
21st century skill communicatie en zelfregulering. 
Deze week hebben we deze skill afgesloten in de eigen groepen met een klassikale evaluatie. 
De nadruk lag dit keer op het voeren van een telefoongesprek. Dit hebben we geoefend in kleine 
groepjes en was voor sommige kinderen nog best spannend en moeilijk. 
Ook hebben de kinderen in groepjes en/of tweetallen gesprekken gevoerd. Dit werd op gang gebracht 
door het gebruik van vragenkaartjes. In sommige groepen wees een heuse 'spinner' aan welke vraag 
aan bod kwam. 
De kinderen hebben veel geleerd over het voeren van een gesprek en welke luisterhouding je 
aanneemt. 
In de bovenbouw lag de nadruk op het gebied van zelfregulering op zelfregulerend leren. Wat wil ik 
leren? Hoe ga ik dat aanpakken? Is het me gelukt? Wat had ik anders kunnen doen? 
De kinderen en leerkrachten hebben weer veel geleerd. 
In november gaan we verder met de 21st century skill sociale en culturele vaardigheden. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                     
Weekagenda: 

 

maandag  23-10 Start project “Kriebels in je Buik”. Na schooltijd: SMT. 

dinsdag  24-10 ’s Avonds: MR. 

woensdag  25-10 * 

donderdag  26-10 * 

vrijdag  27-10 Verzending nieuwsbrief 9. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een griezelige toneelvoorstelling. 
Iedere groep had een leuk, griezelig en eng optreden en een griezelverhaal bedacht.  
Na de vakantie gaan wij beginnen met kriebels in je buik en wij gaan knutselen over de herfst. Ook 
verzamelen wij nog steeds de babyfoto's. 
Op maandagmiddag 23 oktober gaan de kleuters en groepen 7 en 8 beginnen met tutorlezen. 
Zorgt u ervoor dat de kinderen dan op tijd weer op school zijn, zodat wij snel kunnen beginnen en 
de andere groepen niet te lang hoeven te wachten. 
De groepen 1/2B en 1/2C hebben voldoende rij-ouders voor woensdag 1 november, maar groep 
1/2A kan nog rij-ouders gebruiken voor donderdag 2 november. 
De letter van de week is de v van vos. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
In groep 1/2A is Finn deze week begonnen en in groep 1/2C komt Teije na de vakantie in de groep. 
Allebei veel plezier! 
 
Geniet lekker van jullie welverdiende vakantie! 
Groetjes van de kleuterjuffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3: 
En toen was het alweer herfstvakantie. De tijd vliegt voorbij! Met lezen hebben wij kern 2 
afgerond. Inmiddels zijn wij gestart met kern 3. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij en h. De 
kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters 
die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart 
zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te 
‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken. Na kern 3 vindt een 
belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die 
uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn 
aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma 
die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Ook nemen we, naast het lezen van de 
woordjes, een spellingtoets en een letterdictee af. In de bijlage vindt u letterkaartjes. Misschien een 
mooi moment om in de herfstvakantie de letters nog eens te oefenen en woordjes te maken?  
Met rekenen hebben wij ook alweer een blok afgerond. Wij zijn trots op onze harde werkers! 
Vandaag hebben wij de Kinderboekenweek griezelig afgesloten op het toneel. Ons verhaal ging 
uiteindelijk over een bank op een onbewoond eiland die verandert in een monster, nadat die wordt 
overgoten met toverdrank. Wat een creativiteit! Het was gezellig om meester Wessel deze week in 
de groep te hebben. 
 
Wij wensen iedereen een welverdiende fijne vakantie. 
Groetjes, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4A en B: 
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een toneel- en vertelochtend. We 
hebben in de klas griezelverhalen gemaakt. Een aantal kinderen heeft hun eigen enge verhaal 
voorgelezen. Ook hebben we een aantal spannende acts opgevoerd, aangevuld met enge geluiden!  
In de klas hebben we ook griezelknutels gemaakt, en spookkastelen getekend! Prachtig! 
In groep 4A was juf Charlotte de hele week in de groep. Ze heeft leuke lessen gegeven en met ons 
de spellingscategorie die we het laatst hebben geleerd nog eens goed geoefend!  
In groep 4B was juf Willemijn er ook op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ze heeft met ons eraf 
sommen tot 20 geoefend en hele gave monstervlekken met ons gemaakt!  
Met gym hebben we een introductieles van handbal gehad. Het was erg leuk, Meester Kees heeft 
ons geleerd hoe je goed kunt gooien en vangen. Zaterdag is er een open dag, de kinderen hebben 
hier vandaag een folder over meegekregen. 
Op YouTube is een leuk Tafellied over de tafel van 2 te vinden! Een mooie manier om te oefenen! 
Misschien kunnen jullie het liedje na de vakantie wel mee zingen! 
Soms hebt u als ouder misschien behoefte aan een gesprekje met de leerkracht. Dat kan vaak na 
schooltijd of als we een afspraak hebben gemaakt. Voor de lessen is niet handig. We willen graag 
op tijd beginnen. Het is fijn als u hier rekening mee wilt houden. 
In groep 4A is Batuhan gekozen in de Kinderraad. Yara is reserve kandidaat. 
In groep 4B is Bo de klassenvertegenwoordiger.  
 
We wensen iedereen een fijne welverdiende vakantie toe! 
De leerkrachten van de groepen 4. 
 

 

Groep 5: 
Woensdag waren de verkiezingen voor de kinderraad. Xander mag dit jaar groep 5 
vertegenwoordigen. Kate is de reserve. Verder hebben we veel toetsen gedaan. Taal, spelling, 
geschiedenis en nieuwsbegrip. Dan hebben we dat maar weer afgesloten voor de herfstvakantie. 
Donderdag hebben we tijdens de gym een handballes gekregen van Mees Kees, dat was erg leuk. 
Zaterdag is er een handbalfeest. De kinderen hebben hiervan een flyer mee naar huis gekregen. Op 
vrijdagmiddag was de afsluiting van de Kinderboekenweek. We hebben op toneel een liedje 
gedaan over 6 heksen. Evy heeft het spannendste verhaal geschreven van groep 5. Zij mocht het 
voorlezen op het podium. Gelukkig nu even een week om bij te komen van al dat gegriezel! 
 
Fijne herfstvakantie!! 
Juf Yvonne en juf Anika 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we onze stem uitgebracht voor de Kinderraad. Er waren veel kinderen die graag 
in de kinderraad wilden. Op dinsdag heeft iedereen voor de klas verteld waaromzij in de kinderraad 
wilden. Goed gedaan allemaal. De meeste stemmen waren voor Féline. Zij is het geworden. Bloem 
is 2e geworden. Mocht Féline een keer ziek zijn, dan mag Bloem haar vertegenwoordigen. Succes 
en veel plezier tijdens de vergaderingen van de kinderraad!  
Vrijdag hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten. We hebben allemaal een "Gruwelijk eng" 
verhaal geschreven. Knap gedaan allemaal. Tijdens de afsluiting heeft Stella haar verhaal 
voorgelezen. Spannend hoor! 
Ook hebben we gedanst op de muziek van "Thriller", van Michael Jackson. We hebben in de klas 
geoefend met de moeder van Nick. Super bedankt! Dat heeft ons goed geholpen om er iets moois 
van te maken! 
Na de vakantie: géén huiswerk. 
 
Allemaal een fijne vakantie! 
Juf José, juf Celine, juf Claudia en juf Douwina. 
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Groep 7: 
Dit was al weer de laatste week voor de herfstvakantie. Wil je meedoen met de vredesposter 
tekenwedstrijd dan moet je deze inleveren na de vakantie. Denk er aan dat het docu werkstuk op 
10 november moet worden ingeleverd.  
Het voorlezen van gedichten gebeurt na de vakantie door; Serena, Marin, Keyan, Charlie en Diego. 
Dinsdag na de vakantie moet ook het huiswerkblad worden ingeleverd.  
Keyan is gekozen als onze vertegenwoordiger in de kinderraad, Luna is reserve.  
De Kinderboekenweek hebben we vrijdagmiddag afgesloten met het luisteren naar gruwelijk enge 
verhalen van leerlingen en het kijken naar acts waarbij de rillingen over je rug liepen. Een goed 
begin voor de herfstvakantie! 
 
Veel plezier en geniet ervan, juf Marja en juf Marian. 
 

 

Groep 8: 
Deze week zijn de verkiezingen voor de kinderraad gehouden. Kinderen die zich kandidaat hadden 
gesteld mochten zich aan de klas presenteren. 
Uiteindelijk kwam Soufiane als winnaar uit de bus. Hij gaat ons dit jaar in de kinderraad 
vertegenwoordigen. Yasmin eindigde op de tweede plek en wordt dus onze reserve 
vertegenwoordiger. 
Ook hebben we al voorrondes gehouden voor de nationale voorleeswedstrijd. Daar was Yasmin, tot 
haar grote vreugde, wel de beste. Zij gaat door naar de volgende (regionale) ronde. Data en tijdstip 
volgen nog. 
Verder was onze stagiaire Deniz de hele week in de klas. Ze heeft ons goed geholpen met van alles 
en nog wat. Fijn! 
De Kinderboekenweek hebben we afgesloten op het toneel. Daar werd het leukste griezelverhaal 
van iedere klas voorgelezen en had iedere klas ook nog een spannende act. van de ouderraad 
kregen we ook nog een lekkere traktatie. Bedankt! 
 
Skills: 
We hebben veel geoefend met presenteren voor de klas. Daarbij moest rekening worden gehouden 
met de doelgroep. Dat betekende dat het taalgebruik niet te moeilijk moest zijn en dat je ook 
enthousiasme uitstraalde. Dat ging erg goed. Je merkt ook dat de toehoorders zich kritischer 
opstellen. Ze gaan op andere dingen letten als iemand iets presenteert. Leuk om te zien! 
Aan zelfregulatie hebben we gedaan toen we bij handvaardigheid onze linoleum stempels gingen 
afdrukken. Je kon direct zien wat er niet helemaal goed gegaan was, wat er veranderd moest 
worden. Er werd kritisch naar het eigen werk gekeken en daarna werd, waar mogelijk, het een en 
ander aangepast. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 24-10: Toets geschiedenis hoofdstuk 1 
Vrijdag 27 -10: Spellingblad 8 
Gedichten: 
Dinsdag 24-10: Noëmi en Rody 
Woensdag 25-10: Glenn en Roel 
Donderdag 26-10: Jesse en Sil 
Vrijdag 27-10: Nick, Imane en Yasmin 
  
 Fijne herfstvakantie, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
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De jarige(en): 
 

20 Julia Loos (2010) 4B 

20 Nienke Opdam (2010) 4A 

22 Nick van Ruiten (2008) 6 

23 Mike Heemskerk (2012) 1/2C 

23 Decco Timmerman (2007) 7 

25 Melissa de Boer (2009) 5 

26 Lynn Schoo (2011) 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden berichten: 
 
Kinderkringviering. 
 
Ook voor dit schooljaar gaan we weer 5 kinderkringvieringen organiseren. De eerste zal zijn op 
zondag 29 oktober om 10.45 uur in de Petruskerk. Bij deze vieringen zijn alle kinderen van twee 
jaar tot en met leerlingen uit groep 3 welkom samen met hun ouders/verzorgers. De vieringen 
zullen aan de hand van vaste gebeden, liedjes en rituelen herkenbaar worden of zijn voor de 
kinderen. Er zal tijdens de viering een verhaal uit de bijbel centraal staan. De vieringen duren 
ongeveer 25 a 30 minuten.  
 
Tijdens deze viering staat het 
scheppingsverhaal centraal. Jullie mogen 
allemaal een dieren knuffel meenemen.  
 
Hopelijk tot zondag 29 oktober.  
 
Daisy Tukker en Joze Koot  
  
071-3318275. 
 

 

 


