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Algemene informatie: 

 

Nieuwe schooltijden SSBA. 
Van de week heeft u een bericht ontvangen van het College van Bestuur van SSBA met betrekking tot 
de nieuwe schooltijden vanaf volgend schooljaar. Alle kinderen gaan dan elke dag naar school van 
8.30 uur tot 14.00 uur. Zij eten in hun groep bij hun eigen leerkracht. 
De komende tijd zullen wij ons focussen op de in vulling en de organisatie van de lunchtijd. 
Voor u kan het van belang zijn om nu stappen te ondernemen voor aanpassingen aan uw werktijden 
en/of opvangmogelijkheden. 
Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht of bij de werkgroep: 
Email: andereschooltijden@ssba.net 
 
21st century skill probleemoplossend vermogen.  
Zoals eerder in de nieuwsbrief te lezen was hebben de verschillende groepen voor andere groepen 
oplossingen voor diverse problemen in de klas bedacht. 
Deze oplossingen zijn deze week in de klassen gepresenteerd d.m.v. bijvoorbeeld een korte uitleg, het 
demonstreren met behulp van materialen of een presentatie met behulp van het digibord. 
De bedachte oplossingen waren vaak heel verrassend en origineel en zeker zeer bruikbaar. 
Bedankt voor het meedenken allemaal! 
 
Inloggen in ParnasSys. 
Van de week heeft u van mij inloggegevens ontvangen voor de ouderportal van ParnasSys. Op dit 
moment ziet u alleen basisgegevens. Later in het jaar voegen wij andere opties toe. Verschillende 
gegevens zijn verouderd: bv noodnummers, ed. U ziet nml. de gegevens zoals ze zijn aangeleverd bij 
de aanmelding van uw kind. De lijsten die u aan het begin van het schooljaar invult zijn hierin niet 
verwerkt, maar die gebruiken we wel in de praktijk! 
Op het moment dat u in de portal wijzigingen aanbrengt, worden deze niet opgeslagen, maar wel 
verwerkt: de veranderingen worden in een mail verzameld en automatisch naar mij gestuurd. Ik moet 
de wijzigingen dan doorvoeren, dat kunt u dus niet zelf. Sommige ouders brengen veranderingen aan 
en drukken dan zes keer op de entertoets. Dit betekent dat ik de wijzigingsmail dan zes keer 
binnenkrijg…... 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                       
Weekagenda: 

 

maandag  05-03 Weer naar school. 

dinsdag  06-03 * 

woensdag  07-03 * 

donderdag  08-03 Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  09-03 Verzending nieuwsbrief nummer 25. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij het thema bouwen afgesloten. Wij weten nu ook dat je hele mooie 
bouwwerken kan maken van suikerklontjes en suikerwater en de namen van de meeste 
gereedschappen kennen wij nu ook. 
Na de vakantie starten wij met het thema lente/Pasen. 
De letter van de week is dan ook nog een weekje de n van noot. Spulletjes voor de lettermuur zijn 
van harte welkom. 
De skill probleemoplossend vermogen hebben wij allemaal goed afgesloten met de groep waaraan 
wij gekoppeld zijn. De kleutergroepen hebben goede ideeën geopperd om de problemen op te 
lossen en wij hebben ook goede oplossingen voor onze problemen gekregen. Hopelijk werkt het de 
komende tijd "probleemloos".  
Wij wensen jullie heel veel plezier in de welverdiende voorjaarsvakantie met hopelijk nog lekkere 
schaatspret. 
 
Fijne vakantie, de kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Afgelopen week hebben wij met VLL- verkleinwoorden als muisje, boompje en stoeltje leren lezen 
en schrijven. Ook woorden eindigend op –eer, -oor en –eur, zoals beer, voor en kleur, kwamen aan 
bod. Best lastig, want je ziet iets anders dan dat je hoort! Verder hebben we ook woorden als: sla, 
vlo en nu leren lezen. Je ziet hier een korte klank aan het eind van het woord staan, maar je hoort 
een lange klank. Door elke dag te oefenen komen de woorden steeds beter in ons hoofd! Met 
rekenen hebben wij geoefend met verdwijnsommen (4-4=0) en bijna-verdwijnsommen (5-4=1), 
aanvullen tot en met 10 (8+..=10), rekenen met geld en oppervlakte en omtrek. Vooral deze laatste 
blijkt toch wel lastig. Hoe vaak past de kleine wei in de grote en vooral: hoe pak ik dat aan?  
Wij zijn gestart met het tutorlezen. Op dinsdag- en woensdag, direct om 08.30 uur, lezen de 
kinderen van groep 3 met een tutor uit groep 6. Complimenten voor alle kinderen. De eerste week 
verliep TOP! 
 
Skill: 
We hebben in de groep uitgebreid gesproken over het oplossen van praktische problemen. Het 
zelfinzicht van de groep hierin is prima! Groep 6 kon dit wel beamen. Dank jullie wel voor het 
meedenken. Een voorbeeld: Hoe komt het dat mijn potlood steeds kwijt is? Is hij echt helemaal 
compleet foetsie? Heb ik hem na het werken teruggestopt in mijn la? Heb ik echt goed gekeken of 
roep ik misschien te snel dat iets kwijt is? Waarom zie ik mijn potlood dan niet? Conclusie: het is 
eigenlijk best een rommeltje in mijn la. Dat kunnen we oplossen! Gelukkig bleken de problemen 
niet zo groot en valt er met duidelijke afspraken en goed kijken en luisteren al een heleboel winst te 
behalen. Om het kritisch luisteren te oefenen hebben we voor de afwisseling eens een tekendictee 
gedaan. Erg leuk! 
 
Wij hopen dat iedereen na de vakantie echt weer beter is.  
Geniet ervan allemaal! Juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4A en B: 
Deze week hebben de kinderen een oefen leesblad mee gekregen met de nieuwe woorden die bij 
het thema "Slapen" horen. Het zou fijn zijn als u de woorden een keertje met uw kind wilt 
doornemen. 
We hebben deze week veel stof herhaalt en geoefend. Het klokkijken, de tafelsommen en alle 
spelling-categorieën zijn aan bod gekomen. 
De muizenhuizen zien er prachtig uit! Wat een creativiteit! De dozen waar het fruit in aangeleverd 
wordt komen zo goed van pas! 
Groep 4A heeft gisteren voorgelezen aan de bewoners van Huize Jacobus. Het was heel erg leuk! 
De kinderen zijn enorm gastvrij ontvangen. Na het voorlezen was er nog tijd om even te kletsen! 
In beide groepen zijn de boekenbeurten uitgelegd en zijn de kinderen ingedeeld. Veel succes met 
voorbereiden maar vooral, veel plezier met lezen! 
Volgende week hebben we vakantie. Geniet ervan, en misschien kunnen de schaatsen nog uit het 
vet! 
 
Fijne vakantie, de juffen van groep 4. 

 

Groep 5: 
De kinderen van groep 5 hebben zich van hun beste kant laten zien bij hun presentatie voor de 
kleuterklas. Er werd een PowerPointpresentatie getoond en een toneelstuk opgevoerd. Ook werden 
er posters overhandigd en werd vol enthousiasme verteld en gepresenteerd. Tot slot was er zelf 
nog een rap om het geheel af te sluiten. Een groot succes! 
 
Op maandag 19 maart staat er een topo-toets op het programma. De kinderen hebben hiervoor op 
donderdag huiswerk mee gekregen. Let vooral op de onderstreepte plaatsen! 
 
Een fijne vakantie! Juf Yvonne en meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Skill probleem oplossen: 
Deze week hebben we met elkaar oplossingen bedacht voor de problemen van groep 3. Naomi, Joy, 
Dunya en Féline hebben die oplossingen aan groep 3 gepresenteerd. Wij hebben ook weer 
oplossingen voor onze problemen teruggekregen. Na de vakantie gaan we hier mee aan de slag en 
vertrouwen erop dat het ons gaat helpen. Bijvoorbeeld hoe we beter om kunnen gaan met ons 
materiaal. 
We zijn afgelopen week gestart met het lezen met een maatje uit groep 3 op dinsdag en 
woensdagochtend. Dat kunnen we héél goed. Knap hoor! We hebben ook steeds besproken hoe 
het is gegaan. Hoe kun je iemand helpen met lezen. Het is natuurlijk altijd belangrijk dat we op tijd 
komen 's ochtends, maar zeker op die dinsdag en woensdag. Als we op tijd op school zijn, is het niet 
nodig dat kinderen op elkaar moeten wachten om te starten met lezen.  
We pauzeren even met de hulp van docu-ouders. Alvast bedankt voor de begeleiding. We gaan na 
het 2e rapport weer verder. Dit laten we nog weten via Sandra, onze klassenmoeder. 
Boekenbeurten: Lennard (5/3), Freek (6/3), Britt (8/3), Amin (8/3) en Nick (9/3). 
Geen huiswerk direct na de vakantie. 
 
Fijne vakantie! De juffen. 
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Groep 7: 
Wat een gezellige week was het! Zin in de vakantie, maar ook prima gewerkt allemaal. Alle 
boekenbeurten zijn geweest, nu op naar de spreekbeurten. 
Het spellingschrift deel 7a is uit. Er zijn nog veel bladzijdes niet gemaakt, dit mag je natuurlijk thuis 
doen. Na de vakantie gaan wij in boek 7b beginnen. Bij taal zijn wij begonnen aan het nieuwe 
hoofdstuk 'Helden'. Erg leuk om te horen wat jullie helden zijn, het varieerde van Superman, mama 
tot Nelson Mandela! 
We hebben tijdens het rekenen weer veel gerekend met procenten. 10% uitrekenen van het geheel 
is voor iedereen inmiddels een 'makkie', nu worden de sommen steeds moeilijker. Wat 
voorbeelden: - wat is de nieuwe prijs als je 15% korting krijgt op het bedrag van €200? Iets kostte 
€200, nu €150; hoeveel % korting is dat? 
 
Huiswerk 
- woe toets verkeersborden blz. 6&7 
- inleveren docu-werkstuk vrijdag 9 maart 
- tijdens een fietstocht (of wandelend, in de auto) eens gericht kijken welke verkeersborden je 
tegenkomt. 
Skill  
We hebben de problemen van groep 1/2 A opgelost. We maken er een PowerPoint van en dan 
zullen een aantal leerlingen deze presenteren voor de kleuters. 
  
Een fijne vakantie, juf Marja en juf Marian. 

Groep 8: 
Deze week zijn de onderwijskundige rapporten ter inzage mee naar huis gegaan. Uiteraard met 
een begeleidende brief. Mocht u nog aanvullingen hebben of verbeteringen, wilt u deze dan voor 
maandag 05-03 aan ons doorgeven? 
Er hebben zich inmiddels al voldoende ouders opgegeven om te rijden naar Avifauna op 14 maart. 
Wat fijn!! Details over dit uitstapje volgen nog. 
Skills: 
We hebben leuke, praktische oplossingen bedacht voor de probleempjes in groep 4A. Een groepje 
leerlingen is die oplossingen daar gaan presenteren. We hopen dat groep 4A er wat mee kan en 
dat we het de juf en de kinderen het een beetje makkelijker hebben gemaakt. 
We gaan binnenkort nog een keertje langs om te kijken of het werkt! 
Huiswerk: 
Dinsdag 6 maart: Toets Engels, hoofdstuk 6. 
 
Fijne vakantie allemaal, rust lekker uit. Groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 

 

De jarige(en): 
23 februari Rayen Mhamdi (2013) 1/2B 

25 Saar Kroeze (2013) 1/2A 

26 Puck Koek (2013) 1/2A 

26 Max Wolvers (2010) 4B 

27 Sem Arrachart (2013) 1/2A 

4 maart Armin Zoet (2008) 6 
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Ingezonden berichten: 
Kinderkringviering. 
Zondag 11 maart is er weer een kinderkring. 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 gaan we het hebben over de tijd van Pasen. 
 
Hopelijk tot zondag 11 maart.  
Daisy Tukker en Joze Koot    
071-3318275. 
 
WIJ Presenteert 
De GVR – Ila van der Pouw 
Ila van der Pouw speelt Roald Dahl’s meesterwerk De Grote Vriendelijke Reus. We maken mee hoe 
de GVR de kleine Sofie door het raam uit het weeshuis haalt en meeneemt naar zijn magische grot. 
Daar wachten duizenden dromen in glazen potjes tot ze tijdens zijn nachtelijke reizen 
kinderslaapkamers ingeblazen worden. Sofie overwint haar angst voor de reus en stapt de wereld 
van de GVR in. 
 
Datum:  zondag 18 maart 2018 
Aanvang: 14.30 uur 
Locatie: HAL60, Pasteurweg 60, Roelofarendsveen 
Leeftijd: 6+ 
Entreeprijs: € 7,- (te koop bij Veenerick) 
 
 
 
 

Sportieve activiteiten voor de jeugd bij ROAC-handbal 
In de maand maart staan een tweetal sportieve, wervende activiteiten op de agenda van de 
afdeling Handbal, te weten een clinic en een spelfeest. 
Tijdens de clinic gaan de kinderen aan de slag met diverse handbal technische oefeningen begeleid 
door dames van de selectie.  Vervolgens gaan alle deelnemers met elkaar iets eten en om 19.00 uur 
kunnen ze naar een wedstrijd kijken.  
De spelfeesten worden al een aantal jaren met succes gehouden. De kinderen gaan daarbij op een 
gezellige manier met diverse balspellen aan de slag en er worden uiteraard een aantal wedstrijdjes 
gespeeld.  
Beide activiteiten staan open voor de deelname door niet-leden.  Die kunnen zo op een 
ongedwongen manier kennis maken met de handbal.  
Kees Toonen, de trainer van de selectie, zal in de weken voorafgaand aan de clinic en het spelfeest 
handballessen verzorgen op diverse basisscholen in de gemeente.  

Zaterdag 17 maart | Handbal Clinic  Zaterdag 24 maart | Handbal Spelfeest 
van 16.00 tot 20.00 uur    van 12.00 tot 13.30 uur 
voor de jeugd uit groep 5 t/m 8   voor de kinderen uit groep 3-4-5 

 
Dit alles in de Hertogshal in Rijpwetering. 

Deelname is gratis en aanmelden kan via een mail naar jeugdhandbal@svroac.nl. 
 
 

 
 

 

 


