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Algemene informatie: 
 

Actiedag: 12 september. 
In een eerder schrijven voor de zomervakantie hebben wij u attent gemaakt op de actiedag Primair 
Onderwijs voor het rayon Zeeland en Zuid-Holland. De school is woensdag a.s. dicht en de 
leerkrachten nemen deel aan de staking of bezoeken een van de stakingsbijeenkomsten. 
Aanpassing schoolgids. 
In het overzicht van de studiedagen op blz. 33 van de schoolgids staat 11 februari vermeld als 
studiedag. Dit moet zijn 18 februari. In de kalender op blz. 43 staat het overigens wel goed. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 

maandag  10-09 Informatieavond groepen 1/2. 

dinsdag  11-09 Start muzieklessen 
Onderbouwvergadering 14.45 uur. 

woensdag  12-09 Actiedag PO: de school is vandaag gesloten. 

donderdag  13-09 Bovenbouwvergadering 14.45 uur. 

vrijdag  14-09 Verzending nieuwsbrief nummer 3. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij verder gewerkt aan het thema 'Feest'. We hebben mooie 
verjaardagstaarten geknutseld, waarbij we meteen hebben geleerd hoe we kunnen afpassen en 
meten. Verder hebben wij ook nog mooie feestvlaggetjes gemaakt en er een mooie slinger van 
gemaakt. In de kleine kring hebben we ook geleerd om kleurenreeksen af te maken. Dit was nog 
best moeilijk. Mocht een deel van het werkblad nog niet af zijn, kunt u dit zelf thuis verder oefenen 
met uw kind.  
Volgende week werken wij verder aan het thema 'feest'.  
De komende drie weken vindt op maandag (10, 17 en 24 september) de logopediescreening voor 
leerlingen van groep 2 plaats. Dit is over de hele dag gepland. Wilt u hier met dokters- en 
tandartsafspraken rekening mee houden?  
In groep 1/2A en 1/2B is het niet de bedoeling dat de ouders zelf bekers en bakjes in de koelkast 
plaatsen. Alle spullen die in het lunchkrat staan, worden in de koelkast bewaard. In groep 1/2C 
geldt dit niet, vanwege de eigen klassenkoelkast.  

De jarige(en): 
9 Doutzen Abeln (2009)                                          6  

10 Amy Kiers (2013) 1/2B 

12 Taha Altamro (2009) 4 

13 Kaelyn Ju (2009) 6 
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Groep 1/2A is nog op zoek naar reservekleding in grote maten (voor jongens!).  
Als u thuis nog rapporten heeft, graag inleveren bij de leerkracht.  
Aankomende woensdag is de school gesloten wegens het staken van de leerkrachten in het 
basisonderwijs.  
Wij zien jullie graag maandagavond 10 september om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) op onze 
informatieavond. 
 
Fijn weekend allemaal,  
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Wat is er weer goed gewerkt in groep 3! Afgelopen twee weken hebben wij de woorden ik, kim, en 
sim geleerd. De daarbij behorende letters i, k, m en s hebben wij ook leren schrijven. De nieuw 
geleerde letters krijgen de kinderen steeds in hun klik-klak-boekje. Hiermee leren ze steeds meer 
woordjes ontdekken en maken, die ze kunnen leggen op hun letterdoos of zelfs al schrijven. Als we 
de woordjes lezen, doen we dat zoemend. Als we ze schrijven (spellen) doen we dat door ze eerst te 
hakken en te plakken. Met rekenen zijn wij bezig geweest met het tellen van hoeveelheden, het 
koppelen van getallen aan hoeveelheden, het vergelijken van hoeveelheden en het schrijven van de 
cijfers 1 tot en met 5. Ook hebben wij kennisgemaakt met de oefensoftware van rekenen en VLL op 
onze Chromebooks. Leuk! Wanneer uw kind een hoofdtelefoon fijner vindt dan de “oortjes” van 
school, mag deze (graag voorzien van naam) ook van thuis meegenomen worden. 
Onze klassenmoeder dit jaar is Wieteke van Bostelen; de moeder van Emma. Hartstikke fijn, 
Wieteke! Een mail over de op te starten groepsapp heeft u inmiddels ontvangen of volgt snel. Wij 
hebben heel wat ouders mogen spreken tijdens de startgesprekken. Bedankt voor uw interesse en 
bijdrage hieraan. 
 
Let op: Zie voor berichtgeving over de staking aanstaande woensdag verderop in de nieuwsbrief! 
 
Wij wensen iedereen een fijn weekend, Juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
We hebben deze week leuke startgesprekken gehad. Fijn om kennis gemaakt te hebben met elkaar.  
De kinderen mogen thuis ook werken in Gynzy maar alleen bij de optie 'trainers' en 'huiswerk'. Ze 
mogen niet werken in de optie 'werkboek', dit is echt alleen voor op school.  
Er zijn nog een aantal kinderen in de klas die geen oortjes hebben voor hun Chromebook waardoor 
ze de voorleesfunctie bijv. niet kunnen gebruiken tijdens het werken. Het zou fijn zijn als de 
kinderen deze van thuis meenemen.  
We willen graag vragen of kinderen die laarzen aan hebben als het bijvoorbeeld regent voor binnen 
andere schoenen meenemen.  
Deze week hebben we met spelling de tweede categorie geleerd, het zingwoord. Daarnaast is de 
EI-rap voor het eerst aan bod gekomen! Deze zouden de kinderen thuis ook nog kunnen oefenen 
via https://www.youtube.com/watch?v=BlRzY6Dg3eM 
Ook zijn we deze week gestart met het tutorlezen. Dit doen we eenmaal per week op 
donderdagochtend. Sommige kinderen lezen met een maatje uit groep 7, anderen lezen met een 
maatje uit de eigen klas en er zijn ook nog kinderen die stillezen. Dit wordt schoolbreed gedaan 
waardoor sommige kinderen misschien in een ander lokaal oefenen van het eigen lokaal.  
Vandaag krijgen de kinderen hun leesbladen mee naar huis waar we de afgelopen twee weken 
mee hebben geoefend. Hier kan thuis eventueel nog meer me geoefend worden. Ook de 
werkbladen die gemaakt zijn tijdens eventuele extra ondersteuning zijn vandaag meegegeven.  
 
Fijn weekend, groetjes van juf Danny en juf Dyonne 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlRzY6Dg3eM
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Groep 5A en 5B: 
We hebben hard gewerkt! Deze week hebben wij de tafel van 7 geleerd! 
Om thuis op de computer te oefenen is het spelletje Tafeltrainer op www.minipret.nl een aanrader!  
Ook kwam het klokkijken aan de orde.  Dit laatste blijkt voor veel kinderen nog erg lastig te zijn.  
  
Met spelling zijn we de geleerde categorieën aan het herhalen. De langermaakwoorden, de -eer,-
oor-eur woorden en de -aai, -ooi-oei woorden komen in de oefeningen veel voor. Dit kan ook thuis! 
Op Schoolbordportaal vindt U bij taal de methode ”Staal" voor groep 5. Daar kunt u deze regels 
vinden als u daar met uw kind mee wilt oefenen. 
  
Volgende week dinsdag gaan we beginnen met de muzieklessen van onze nieuwe muziek docenten, 
we kijken er naar uit! 
Woensdag vervallen de lessen i.v.m. de stakingsdag van de kleerkrachten. 
  
In groep 5b hebben juf Ester en juf Nelleke hun werkdagen geruild! Juf Nelleke is er maandag en 
dinsdag, juf Ester op donderdag en vrijdag. 
  
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Fijn dat er afgelopen week zo veel ouders zijn geweest om samen met de kinderen kennis te komen 
maken. Vanmiddag zijn de laatste gesprekken. De algemene info over de groep wordt 14 
september verstuurd. Dit in plaats van de informatieavond. 
Tijdens geschiedenis hebben we het ook over Amsterdam, net als bij taal. We horen van alles over 
de stad in de 17e eeuw. De bloeitijd, de handel en de VOC. Afgelopen week werd er tijdens rekenen 
gewerkt met verhoudingstabellen. Daar hebben we de tafels hard bij nodig! Blijf ook thuis goed 
oefenen met de tafels. 
Volgende week woensdag 12 september is er geen school. De meesters en juffen gaan staken. 
Huiswerk: In groep 6 hebben de leerlingen elke dinsdag huiswerk. De ene week is dit maakwerk 
(vaak rekenen of spelling) en de andere weer is het leerwerk (aardrijkskunde). Het is belangrijk dat 
de leerlingen goed leren plannen en uiteraard de bladen niet kwijtraken. We starten met 
topografie. De leerlingen hebben afgelopen dinsdag een topoblad van Overijssel mee naar huis 
gekregen. Aankomende dinsdag (11 september) is de topotoets. Eventueel kan er extra geoefend 
worden op www.topomania.net. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
De tweede week is weer voorbij. Fijn dat de opkomst groot was bij de oudergesprekken. We zijn in 
groep 7 al druk bezig met het metriek stelsel. Rekenen met digitale tijden is herhaling maar voor 
velen nog lastig. Met taal werken we aan het maken van een humoristische strip. Een leuk 
onderwerp maar wel moeilijk. Beeld en tekst maken waar een grap in zit. Dinsdag 11 september is 
de eerste topotoets van Europa. Woensdag staken de leerkrachten, dus de leerlingen hebben een 
dagje vrij. De nieuwe Engelse methode is nog steeds niet binnen. We proberen nu te luisteren naar 
popsongs en leren zo nieuwe Engelse woorden. Volgende week beginnen we aan de vredesposters. 
Thema is 'aardig zijn voor elkaar'. Een leuk onderwerp om en een mooie taak om aan te werken. Je 
poster moet 16 oktober af zijn. Doe je best!! 
 
Een fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
 

http://www.minipret.nl/
http://www.topomania.net/
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Groep 8: 
De startgesprekken zijn achter de rug. Ook de informatieavond is geweest. De hand-out van onze 
PowerPointpresentatie heeft u inmiddels digitaal via de mail gekregen. Mochten er toch nog 
vragen zijn, stap gerust even bij ons binnen.  
We zijn erg blij dat we al heel snel twee klassenouders hebben gevonden voor het komende 
schooljaar: Annika Hoogervorst (de moeder van Marin) en Jolanda van Es (de moeder van Chris) 
gaan ons dit jaar ondersteunen. Fijn dames!! 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 

Kermisviering in de Petruskerk. 
 Zondag 16 september om 11.15 uur is de jaarlijkse kermisviering. De viering wordt voorgegaan 
door diaken van Aarle. 
De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door wel drie koren namelijk Little Stars, Faith en 
Cadans. 
Tijdens de viering is er crèche voor de allerkleinste kinderen en er is kinderwoorddienst voor de 
kinderen van de basisscholen. 
Trekt wat oranje kleding aan en dan zien we jullie zondag 16 september. 
  
Werkgroep kinderkerk. 
 

 

Inschrijven opsteken jeugd 2018! 
De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent aan de ene kant dat de zomervakantie er weer op zit, 
maar aan de andere kant dat de kermis al over enkele weken gaat beginnen! De afgelopen jaren 
hebben we hulp gekregen van enthousiaste vrijwilligers en studenten van het Wellantcollege om 
fietsen en kleine karren te versieren. Ook dit jaar komen ze ons weer helpen. 
Vanaf deze week kun je via het onderstaande formulier jezelf opgeven om je fiets of kar samen met 
vrijwilligers en stagiaires te laten opsteken. Je krijgt dan via e-mail van ons een uitnodiging met 
daarin een tijdstip hoe laat je op vrijdag 21 september op Noordeinde 242a (tegenover 
Welkoop) met je fiets of kar langs kunt komen om deze met bloemen van het Oranjecomité op te 
laten steken. (tussen 10:00u en 14:30u). Natuurlijk mag je ook zelf helpen! Je kunt ook nog je fiets 
of kar laten staan en deze de volgende morgen voor de start op komen halen als je dit aangeeft op 
het onderstaande formulier. 
Dus geef jezelf op voor uiterlijk zondag 16 september via onderstaande formulier. Zo kunnen we 
een goede planning maken om het opsteken gestructureerd te laten verlopen en worden lange 
wachttijden voorkomen. 
Doe dus gezellig mee en maak gebruik van dit unieke aanbod om te ervaren hoe het is om 
deelnemer te zijn van één van de grootste bloemencorso’s van het land! Het kost niets, bloemen 
worden geregeld, je fiets of kar wordt voor je versierd en je krijgt naast een mooie beker ook nog 
een medaille en vrijkaartjes. Laten wij met z’n allen zorgen voor een ongelofelijk lange corso die de 
duizenden mensen langs de route de komende jaren niet zullen vergeten! 
 
Oranjecomité 

 

 


