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Algemene informatie: 

 

Verkeerssituatie 
Afgelopen woensdag en vandaag was het slecht weer. Er werden daarom veel kinderen met de auto 
naar school gebracht. Ik heb begrepen van enkele ouders dat dit gevaarlijke situaties met zich mee 
bracht.  
Laat je kinderen niet even snel uitstappen langs de weg (en zeker niet óp het zebrapad). Zoek eerst 
een parkeerplek en zorg voor een paraplu in de auto om toch droog op school te komen. We willen 
allemaal dat onze kinderen veilig naar school toe kunnen, laten we hier dan ook met elkaar voor 
zorgen! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  11-09 * 

dinsdag  12-09 * 

woensdag  13-09 * 

donderdag  14-09 Na schooltijd: bouwoverleg. 

vrijdag  15-09 Toneeldag, Verzending nieuwsbrief 4. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij mooie kikkers geknutseld en onszelf nageschilderd. Ook hebben we 
samen met kikker extra geoefend met kleuren en vormen. Inmiddels weten de meeste kinderen het 
verschil tussen een driehoek, vierkant, rechthoek en cirkel. 
Volgende week gaan wij starten met het thema kermis/corso en zullen wij onze lessen hierbij 
aansluiten. 
Voor het knutselen zijn wij op zoek naar kosteloos materiaal (doosjes). 
Nogmaals willen wij vragen of u uw kinderen op donderdag (gymdag) makkelijke kleding/schoenen 
aan wil doen, zodat ze zich grotendeels zelfstandig kunnen aan- en uitkleden. Alvast Bedankt! 
Op vrijdag 15 september is er een toneelvoorstelling. Wij zijn al druk aan het oefenen en de kinderen 
kijken naar de optredens van elkaar.  
Wegens ruimtegebrek kunnen wij helaas geen ouders uitnodigen voor deze voorstelling. 
De komende week gaan we de letter i van ik leren. Alle kinderen mogen kleine spulletjes waar de 
letter i in zit meenemen naar school. Wij stoppen deze in onze lettermuur. Deze spulletjes gaan later 
weer mee naar huis. 
 
Fijn weekeinde allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
We hebben deze week weer nieuwe woorden geleerd: kip, aap en raak. De nieuwe letters die hierbij 
horen zijn de p, aa en r. 
Met deze nieuwe letters kunnen we weer een heleboel nieuwe woorden maken en ook lezen en 
schrijven! 
Afgelopen week waren de laatste kennismakingsgesprekken. Wederom bedankt voor uw interesse 
en bijdragen. Vorige week heeft u via de nieuwsbrief de informatiebrief over groep 3 ontvangen. 
Hopelijk bent u inmiddels weer een heel stuk wijzer geworden over het werken in groep 3. Via de 
mail heeft u ook de informatiebrief ontvangen over wat wij allemaal leren in kern 1.  
Woensdag hebben de kinderen een blad meegekregen met hierop de schrijfletters. Mocht u thuis 
willen meeschrijven, dan weet u welke letters wij gaan leren en hoe wij de letters leren schrijven. 
Tamara Smeele (Faya) en Jessica Loos (Jari) hebben aangeboden om onze klassenmoeders te zijn. 
Hartstikke fijn en alvast hartelijk dank!  
We hebben al heel wat noodnummerformulieren terug mogen ontvangen. Denkt u hier nog even 
aan? Liefst zo snel mogelijk via de mail retour. 
 
Fijn weekend allemaal. 
Juf Aukje en juf Carla 

 

Groep 4A en 4B: 
Wat waren de kennismakingsgesprekken leuk en leerzaam! Fijn dat we zoveel ouders én kinderen 
gesproken hebben, we gaan er een TOP jaar van maken! 
Met taal hebben we zelf spelregels voor het STAALspel bedacht en aan elkaar gepresenteerd. 
Met spelling hebben we het lucht-woord geleerd; de regel die bij deze derde categorie en dit gekke 
filmpje hoort is: luchtwoord, korte klank +cht met de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij 
zegt. 
De eerste categorie is: hakwoord, ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 
De tweede categorie: zingwoord, net als bij ding-dong. 
Ook hebben we de AU rap geleerd, als het woord op de AU plaat staat schrijf ik AU (staat niet op 
de AU plaat -> OU) 
Met rekenen hebben we het klokkijken geoefend, de hele en halve uren. Dit gaat bij de meeste 
kinderen prima!  
Om thuis te oefenen is het handig om de gratis app: "Goed Snel Rekenen” te gebruiken. Voor het 
automatiseren van de sommen tot 10 is deze app zeer aan te raden! 
Sommige sommen zijn "verstopt " in een verhaaltje. Voor kinderen is het vaak lastig om de som 
hieruit op te maken. Om deze sommen te oefenen kunt u www.redactiesommen.nl gebruiken. 
 
We wensen iedereen een goed weekend, 
De leerkrachten van de groepen 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.redactiesommen.nl/
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Groep 5: 
Wat hebben veel kinderen al hard geoefend aan de tafels! Iedereen heeft zichzelf verbeterd tijdens 
de tempotoets, knap hoor!  
Op maandag hebben we het zo georganiseerd dat de gymles iets naar voren is geschoven en we 
dus wel gewoon kunnen douchen na de gymles. De handdoeken kunnen dus weer in de gymtas 
mee.  
Tijdens spelling hebben we inmiddels alle regels uit groep 4 herhaald. Het was wel even hard 
werken, omdat wij deze methode natuurlijk nog niet hadden in groep 4, maar het gaat goed. U 
kunt thuis gerust eens navragen wat precies een hak- lucht- zing- of plankwoord is bijvoorbeeld.  
Volgende week staat tijdens aardrijkskunde de eerste topotoets op het programma. De kinderen 
hoeven hiervoor nog niet thuis te leren. We gaan hem samen maken en bekijken hoe dit gaat.  
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

 

Groep 6: 
Deze week hebben gerekend met sommen met rest. Dat was nog best lastig. We oefenen opnieuw 
de tafels en de deeltafels. Zo kunnen we ook de deelsommen met rest weer beter maken.  
Tijdens taal hebben we nu gewerkt aan het schrijven van het begin van een verhaal, maar ook van 
het slot. We leren hoe je het begin van een verhaal spannend maakt, bijvoorbeeld door het stellen 
van een vraag. 
Tijdens Nieuwsbegrip hebben we het over nieuwe dier- en plantensoorten die zijn ontdekt. Iedereen 
werkt op zijn eigen niveau, groepsdoorbroken, op vrijdagochtend. 
Inmiddels is het nog gezelliger geworden in de klas. We hebben er een huisdier bij! Mogen wij jullie 
voorstellen aan "Spokie", het is onze wandelende tak. Linda heeft ons nieuwe huisdier 
meegenomen en zorgt er ook voor. Naomi heeft de naam bedacht! 
 
Huiswerk: 
Maandag 11 september: Topotoets Overijssel. 
 
Fijn weekend! 
De juffen 
 

 
 
 

Groep 7: 

Wat een gezellige kennismakingsgesprekken hebben wij gehad. Fijn om met al zoveel ouders 
kennis te maken kunnen hebben. Deze week hebben wij het bij rekenen gehad over het cijferend 
vermenigvuldigen (en ook daar heb je de tafels bij nodig!) en het berekenen van de inhoud/liters. 
Bij taal zijn we begonnen met het schrijven van het scenario voor onze eigen strip. Als alle strips af 
zijn, maken we er een echt stripboek van! Lees ook regelmatig de woorden door die bij dit 
hoofdstuk horen (woordenschat).  

De eerste topo (Europa; landen en hoofdsteden) is ingevuld en mee naar huis gegeven.  
Maandag is de eerste topotoets van het schooljaar! Succes met leren!  
Volgende week vrijdag is er weer toneel. Leuk dat er al kinderen zijn die iets bedacht hebben.  

Geniet van het weekend en tot maandag, juf Marian en juf Marja. 
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Groep 8: 
De kennismakingsgesprekken zijn achter de rug. Fijn dat veel ouders zijn langs geweest. Het had 
voor ons echt een meerwaarde. We hopen natuurlijk dat dit wederzijds is. 
Op dinsdagavond was onze informatieavond over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 
We hebben het o.a. gehad over ons advies, hoe het tot stand komt, over de cito eindtoets en over 
het inschrijven op de nieuwe school. Ook verschillende middelbare scholen in de omgeving hebben 
we besproken. Ouders die al kinderen op het voortgezet onderwijs hebben konden ons prima 
aanvullen. 
Ook hebben we 3 klassenouders: De moeder van Sofie, de moeder van Zoë en de moeder van 
Daniël.  Fijn!! 
In de klas zijn we klaar met de muurkrant over goede doelen, komen de eerste toetsen eraan en is 
iedereen zich er inmiddels van bewust dat huiswerk en zelfstandig werken ook belangrijke vakken 
zijn, die iedere week gecontroleerd worden!  
De sfeer is goed, er wordt prima gewerkt en daarnaast hebben we ook veel lol samen. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 12-09: Engels hoofdstuk 1 
Vrijdag 15-09: Kopieerblad 3 (Spelling) 
 
Fijn weekend, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
 

 
 
 
 
 

De jarige(en): 
 
9 Doutzen Abeln (2009) 5 

12 Taha Altamro (2009) 3 

13 Kaelyn Ju (2009) 5 

14 Aya Chelah (2010) 4A 

14 Manou Kuijt (2012) 1/2C 

14 Naomi de Rooij (2008) 6 
 

 
 

 

 


