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Algemene informatie: 

 

Lunchtijd. 
Van de week heb ik enkele vragen gekregen m.b.t. de beschikbare tijd voor de lunch van de oudere 
leerlingen. Een aantal kinderen geeft aan te weinig tijd te hebben voor eten van de boterhammen. 
Het is echter geen probleem indien de kinderen nog even ‘door-lunchen’ tijdens de les. De kinderen 
kunnen ook al iets eten in de kleine pauze (maar ruim dan wel de verpakkingen netjes op!) of om 
14.00 uur als de school uitgaat.  
Fruit. 
Voor de vakantie heeft een groot aantal deelnemers aan de avondvierdaagse ervoor gezorgd dat er 
een ‘fruitdonatie’ aan onze school kon worden gedaan. We hebben een flinke hoeveelheid 
mandarijnen en bananen ontvangen. 
Dank voor jullie deelname!  
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

maandag  24-09 * 

dinsdag  25-09 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  26-09 * 

donderdag  27-09 Directeur afwezig i.v.m. overleg. 

vrijdag  28-09 Verzending nieuwsbrief nummer 5. 

 
Groepsinformatie. 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week zijn wij lekker in de kermisstemming gekomen. Vooral het eten op de kermis 
hebben wij geknutseld. Heerlijke suikerspinnen en bakjes met popcorn schitteren nu in de groep. 
De letter van de week is de i van ik. Willen jullie helpen om spulletjes met deze letter erin of aan het 
begin te verzamelen voor onze lettermuur? Hij is nu nog een beetje leeg. 
Op dinsdag beginnen de stagiaires in groep 1/2A (juf Mendy) en 1/2B (juf Joyce) en op donderdag 
is stagiaire juf Shannon in groep 1/2C. Wij wensen hun veel leerplezier. 
Inmiddels zijn wij dit schooljaar begonnen om de 21th century skills te verwerken in ons dagelijkse 
lesaanbod. Vooral samenwerken en communicatie komen in deze eerste schoolweken aan bod. 
Op dinsdag 25 september komt de muziekjuf weer bij ons op school. Vorige keer hebben wij 
geleerd om te bewegen op de maat. Wij zijn zeer benieuwd wat wij verder gaan leren. 
Heeft u uw mobiele nummer al doorgemaild naar de groepsleerkracht? Mocht u niet in een 
groepsapp geplaatst willen worden, geef dit dan ook even per mail door. Op dit moment hebben 
wij nog niet van iedereen toestemming en mobiel nummer mogen ontvangen. 
Veel plezier op de kermis, bij de corso en tot maandag allemaal. 
  
Groetjes, 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
De vierde week is alweer achter de rug en behalve dat we weer veel geleerd hebben... het is 
kermis! We zijn er al de hele week vol van. Deze week hebben wij met lezen de r van raak en de e 
van rem geleerd. We maken ook regelmatig een letter- en woordendictee op ons stencil en oefenen 
met het vlot lezen van de gemaakte letters en woorden. We gaan met sprongen vooruit! Afgelopen 
maandag hebben wij voor het eerst een boek geleend in onze eigen schoolbibliotheek. Leuk! Wat 
knap dat er al zoveel kinderen alleen naar binnen komen. Volgende week staat onze eerste 
rekentoets op het programma. Dat gaat goed komen! 
 
Veel plezier op de kermis! 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Wat een gezellige week hebben we al achter de rug met al die kermiskriebels en verhalen! 
Nu dan eindelijk het lang verwachte kermisweekend, we zijn erg benieuwd naar alle verhalen 
maandag, veel plezier allemaal! 
Komende vrijdag starten voor groep 4 de lessen van de sportcoach, de gymles op woensdag vervalt 
dan, dus............. gymspullen mee op maandag en vrijdag. 
We hebben het eerst blok van taal en ook van spelling alweer afgesloten met een toets, hard 
gewerkt allemaal! Na de herhalingslessen starten we met blok 2 spelling en blok 'onderweg' van 
taal. 
Skills: 
Het werken op de Chromebooks met de nieuwe programma's gaat steeds beter, we kunnen nu 
prima inloggen en het werktempo gaat steeds verder omhoog. De eerst sterren en kroontjes zijn al 
verdiend, knap! 
 
Fijn kermisweekend allemaal, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Afgelopen week hebben we de eerste toetsen gemaakt van Taal, Spelling en topografie. 
Volgende week is de rekentoets aan de beurt. De onderdelen waar de kinderen nog moeite mee 
hebben oefenen we extra. Dit zijn de tafels 2 t/m 7 en 10. Ook komt het analoog en digitaal 
klokkijken aan bod. De kinderen die weinig fouten hebben gemaakt maken verrijkingsoefeningen.  
In groep 5B hebben we de tafel van drie deze week extra herhaald. 
  
We wensen iedereen een gezellig Kermisweekend toe! 
 De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Deze week hebben we blokkenbouwsels gemaakt tijdens rekenen en de plattegronden erbij gezet. 
We hebben ook de 1e toetsen van taal en spelling gemaakt. Nu ook een keer op de chromebooks. 
Volgende week is de toets van rekenen aan de beurt. 
Er hangen inmiddels al hele mooie kermiskramen in de klas. Knap gedaan allemaal. Die laten we na 
de kermis gewoon hangen. Er is altijd wel ergens kermis! 
We hebben ook geluisterd naar de verhalen over alle activiteiten waar jullie al aan mee hebben 
gedaan tijdens de feestweek. De oranjeloop bijvoorbeeld. Gelukkig hadden we mooi weer. We 
hopen dat het nog even zo blijft. Nog veel plezier tijdens de verenigingenoptocht en tijdens de 
optocht op zaterdag en natuurlijk op de kermis! 
Huiswerk: 
Dinsdag 25 september, Aardrijkskunde Samenvatting van Hoofdstuk 1. 
We beginnen volgende week ook met de leesbeurten op woensdag 26 september. Dan is Dione als 
eerste aan de beurt. 
Donderdag 27/9 Omneya en Vrijdag 28/9 Jinthe. 
  
Een fijn kermisweekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Met de kermis in ons hoofd hebben we deze week ook hard gewerkt. Vorige week leerden we het 
cijferend vermenigvuldigen, nu stond het kolomsgewijs delen op het programma. De meeste 
ouders kennen deze sommen als de staartdeling, maar wij doet het toch even anders. Dit heeft u al 
kunnen lezen in de bijlage die verzonden is met de informatiebrief van groep 7. Een leuk filmpje om 
eens te bekijken hoe we deze sommen kunnen uitrekenen is: 
https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k . Hier worden deze sommen gemaakt met 
stroopwafels en tompouces. Ook zijn we volop aan de slag gegaan met hulpwerkwoorden en het 
voltooid deelwoord. En met taal zijn we druk bezig om onze eigen strip te ontwerpen.  
Woensdagochtend was het dan eindelijk zover! Het voorlezen van prentenboeken aan de kleuters. 
Dit staat elke woensdagochtend om 8.30 uur op het rooster. 
Iedereen heeft een gedicht mee naar huis gekregen en alle data zijn verdeeld. Leer het gedicht 
thuis uit je hoofd en probeer het in de klas zo mooi mogelijk voor te dragen. Het eerste gedicht 
wordt voorgedragen op 1 oktober door Naomi. 
 
Huiswerk: 
- Genieten van de kermis en alles eromheen! 
- Dinsdag 25 sept: A ‘kunde toets H1: Europese Unie 
 
21st century skills 
Ongemerkt doen we eigenlijk al veel skills tijdens de gewone lessen. We verwerken lessen op de 
Chromebook, werken heel veel samen tijdens opdrachten en dan vaak met maatjes gekozen door 
de stokjes. Dus zeker niet altijd maar samenwerken met het beste vriendje/vriendinnetjes. 
Communiceren zijn we ook heel goed in! Tijdens de lunch doen we graag dilemma's (google 
Dilemma op dinsdag) en dan moet er heel kritisch nagedacht worden.  
 
Fijn kermisweekend en tot maandag, juf Marian en juf Marja 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k
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Groep 8: 
We hebben weer hard gewerkt deze week. De eerste speling- en taaltoetsen zijn gemaakt. 
Ook moest het huiswerk gecontroleerd worden.  
We mochten deze week allemaal een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Alles werd gescand en in 
de computer gezet, net echt…. 
Volgende week woensdag doen we mee met de kinderpostzegelactie. De kinderen gaan dan langs 
de deur om kinderpostzegels te verkopen. Ze hoeven gelukkig niet met geld over straat, alles wordt 
digitaal geregeld. Ze krijgen vooraf uitleg in de klas. Uiterlijk donderdag 4 oktober moet alles weer 
op school worden ingeleverd. Succes met de verkoop allemaal!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar eerst nog even feest vieren op de kermis!! Veel plezier en geniet van de oliebollen…… 
Huiswerk: 
Donderdag 4-10: Kinderpostzegels inleveren. 
Vrijdag 5-10: Huiswerkboekje blad 2 (begrijpend lezen) maken 
 
Groeten en een fijn kermisweekend, Henriëtte en Joukje 

 

De jarige(en): 
22 Maartje Arreman (2012) 3 

24 Mats Schoo (2009) 5A 

27 Lily Vesseur (2012) 3 

3 Jolle Leerling (2010) 5B 

5 Daisy Broekhuizen (2009) 6 
 

 

Berichten van derden. 
Project Kies je sport! 
Deze week hebben alle ouders een mail gekregen over het project Kies je sport! De eerste 
inschrijvingen stromen binnen. Helaas is er in het boekje een foutje geslopen. Bij voltige was een 
aantal regels weggevallen. Onder andere m.b.t. de kosten. Hieronder daarom nogmaals de 
informatie over voltige. 
 
Sportvereniging: Voltigevereniging Baboeschka 
Leeftijd: Vanaf 6 jaar 
Data: 3, 10 en 17 oktober van 14:30 tot 15:30 uur 
Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 6 
Plaats: Hoogenboom Ruitersport, Voorweg 33 Nieuwe wetering 
Kleding: Legging of soepel zittende broek en turnschoentjes als je die hebt. Bij lagere temperaturen 
is een trui of vest (zonder capuchon) natuurlijk handig 
Kosten: € 20,00 
Graag opgeven via: vv.baboeschka@outlook.com 
Contactpersoon: Marcia Klein 06-41800981 
Website: www.voltige-baboeschka.com leuk om even te bekijken voor foto’s en video’s 
 
Inschrijven voor deze activiteit of andere sporten die in het boekje ‘Kies je sport’ vermeldt staan kan 
via de link: https://goo.gl/forms/gk1svK7iMJHYwWvc2  . 

 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=pk6URjMcjP5rgGLhF6aigUachPsUg8daIXy8ZjcyS0t3VQCezB7WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.voltige-baboeschka.com
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=VsUh9DWVrK0pTGW67dKNCsUYA3ZmD2zkIEnkWBMg1c3aiedgzR7WCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fgk1svK7iMJHYwWvc2


                                                                     5 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

** Start van ons nieuwe seizoen ** 
We starten dit jaar op zondag 30 september van 11.00 tot 13.00 uur in de Pegel. De entree is dan 
voor iedereen GRATIS. Ook de ouders zijn deze keer van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen en sfeer te proeven.  
Dit jaar hebben we een extra lang seizoen want tijdens de kerstvakantie zijn we er ook en we gaan 
2 weken langer door; tot half mei. We zijn verheugd om te melden dat “onze Dagobert” 
desondanks geen reden ziet om de prijs te verhogen. Een VJR-pas kan aangeschaft worden voor 25 
euro. Hiervoor mag je het hele seizoen op zondag gratis naar binnen (wel 34 keer!) en heb je 
korting bij onze speciale activiteiten. Nieuw dit jaar is een strippenkaart; 12 keer entree voor € 15-. 
Uiteraard kun je ook per keer betalen, dan is entree € 1,50.  
Dus hopelijk zien we jullie 30 september (weer) allemaal! Maar eerst natuurlijk nog veel plezier met 
de Veense kermis!  
De vrijwilligers van de VJR 
 
IJshockey. 
Geachte lezer, 
IJshockey bij de Zoetermeer Panters en iedereen mag een training gratis meedoen! 
Bij de Zoetermeer Panters kun je de leukste, spannendste en snelste teamsport ter wereld 
beoefenen; Ijshockey! 
Wil je dit zelf eens uitproberen? Dat kan!  
Geef je snel op voor een gratis proefles bij de Zoetermeer panters via een mailtje naar 
ijshockeyschool@panters.net 
Waar moet je zijn: Van der Hagenstraat 20, 2722NT Zoetermeer.  
 
Trainingstijden en meer informatie staat op de website 
www.panters.net 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:ijshockeyschool@panters.net
www.panters.net

