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Nieuwsbrief nummer 7
Schooljaar 2017 -2018

Algemene informatie:
Afscheid Anika Koek.
Anika Koek gaat onze school verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gezocht en gevonden. Anika
gaat werken in het speciaal onderwijs. Uiteraard gunnen we haar dit nieuwe avontuur, maar we
vinden het ook heeel jammer dat zij weggaat!
Op dit moment staat de vacature uit. Het zal niet eenvoudig zijn om iemand te vinden die zo goed is
als zij, maar we doen ons best.
Ik hou u op de hoogte.
Ouderavond ‘Kriebels in je Buik’.
Een grote groep ouders/verzorgers heeft zich aangemeld voor de informatieavond: SUPER!
Mocht u alsnog ook willen komen: u bent dinsdag a.s. van harte welkom.
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 (telefoon)gesprek. 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
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09-10
10-10
11-10
12-10
13-10
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*
Ouderavond ‘Kriebels in je Buik’ Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur.
Studiemoment team na schooltijd.
Bouwvergadering na schooltijd.
Afsluiting Kinderboekenweek, Start herfstvakantie,
Verzending nieuwsbrief 8
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Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Afgelopen woensdag zijn wij met een gruwelijk enge opening gestart met de Kinderboekenweek.
Wij zijn vorige week al begonnen met dit thema en ook volgende week zullen wij hiermee
doorgaan.
Deze week hebben wij monstertjes geplakt, krokodillen gekleid en weer andere monsters van klein
naar groot geplakt.
Komende vrijdag sluiten wij, met de kinderen, de Kinderboekenweek af met een griezelige
toneelochtend. De kinderen mogen die dag eng verkleed naar school komen.
Wij hebben al een aantal babyfoto's van de kinderen binnen. Het zou leuk zijn als wij er een van alle
kinderen uit de groep hebben, zodat wij na de herfstvakantie hiermee aan de slag kunnen gaan.
Noteer alvast in de agenda:
Op woensdag 1 november gaan de groepen 1/2B en 1/2C naar het museum voor Volkenkunde.
Groep 1/2A mag daar donderdag 2 november naar toe.
Wij volgen daar het programma "Kantjil is jarig".
Wij zoeken nog rij-ouders!
De letter van de week is de r van ree. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Op maandag 9 en dinsdag 10 oktober is juf Annemiek afwezig in verband met een cursus. Deze
dagen is er een invalleerkracht die samen met stagiaire Sharon de groep zal draaien.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen
Groep 3:
Afgelopen woensdag was de gezamenlijke opening van de Kinderboekenweek bij het toneel.
Tijdens de Kinderboekenweek worden er overal in Nederland activiteiten georganiseerd die te
maken hebben met boeken, schrijven, schrijvers, lezen en illustreren. In bibliotheken worden
bijvoorbeeld lezingen en voordrachten georganiseerd, of schrijvers komen vertellen over het tot
stand komen van hun boeken. Ook op televisie wordt er extra aandacht besteed aan
jeugdliteratuur, kinderboeken en schrijvers. Tijdens de Kinderboekenweek staat eigenlijk alles in
het teken van boeken voor kinderen en lezen. Het gaat natuurlijk niet alleen over ‘het schrijven’ van
verhalen of gedichten, maar ook over het ‘illustreren’ van boeken. Veel boeken zijn immers
beroemd geworden omdat de illustraties erbij geweldig zijn.
In de klas lezen wij de leukste boeken die zijn uitgekozen als kerntitels bij de KBW en ook de
Prentenboeken Top 10 komt voorbij.
Lezen, lezen, lezen en lekker luisteren naar verhalen. Hoe leuk is dat?
Komende week zullen wij ons eigen griezelverhaal schrijven. In groepjes zullen we bedenken over
wie of wat ons verhaal gaat, waar het zich afspeelt en welke gebeurtenis(sen) plaatsvinden. Dit
alles gaan we proberen samen te voegen tot een verhaal. Hoe spannend en griezelig het wordt...?
Wij zijn benieuwd!
Komende week is meester Wessel de hele week bij ons in de groep. Maandagochtend is juf Aukje
uit-geroosterd vanwege haar taak als coördinator op het gebied van taal/lezen. Vrijdag sluiten wij
de Kinderboekenweek af op het toneel.
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla
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Groep 4A en B:
Maandag hebben we weer een nieuwe categorie geleerd bij spelling. Namelijk het aai/ooi/oei
woord. De regel hierbij is:
Aai/ooi/oei woord, ik hoor een j maar een ik schrijf een i.
Ook hebben we de tweede toets gehad van spelling. Met taal zijn we bezig geweest met het
beschrijven van de woorden die bij 'onderweg' horen. Bij rekenen hebben we geoefend met
rekenen tot 20 en tot 100, klokkijken en we hebben de tafel van 2 geleerd! De kinderen van groep
4B hebben de tafel van 2 ook mee naar huis gekregen om die thuis al te gaan oefenen.
Woensdag is de Kinderboekenweek begonnen, wat een feestje! We zijn begonnen met het schrijven
van een eng verhaal en de klas is ook een beetje versierd met enge knutsels.
Skills:
In groep 4A hebben we gesproken over hoe we met elkaar omgaan. Hoe is het als iemand onaardig
tegen je doet? Hoe voelt dat? Hoe kun je hierop reageren? Er kwamen veel goede suggesties!
In groep 4B zijn we nog steeds bezig met de doelen van de kinderen. We bekijken elke week even
hoe het oefenen ermee gaat. Ook bespreken vaak in de klas wat je kan doen als er iets gebeurd
wat je niet leuk vindt. Kinderen praten dan niet alleen over wat een ander moet doen, maar ook
wat je zelf eraan kan of kon doen. Dit gaat al erg goed bij de meeste kinderen, knap!
Fijn weekend alvast, groetjes van de juffen van groep 4

Groep 5:
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. In de klas zijn we een spannend boek aan
het lezen en ook zijn we zelf spannende verhalen aan het schrijven. Volgende week vrijdag is de
afsluiting van de Kinderboekenweek. Het spannendste verhaal wordt dan voorgelezen op het
podium!
Onze klassenmoeder dit jaar is Helene de Beer (moeder van Kaelyn). Wanneer u haar wilt bereiken
kan dit via de mail: helene68@xs4all.nl of telefonisch 06-51552057.
Vrijdag hebben de kinderen een verhaal meegekregen voor de leesbeurt. De kinderen lezen met z'n
tweeën een verhaal voor aan de klas. Ieder leest hierbij een gedeelte. Leuk om ook een keer samen
te oefenen natuurlijk! We starten na de herfstvakantie. De kinderen hebben ook een blad
meegekregen waarop staat hoe zij zich voor kunnen bereiden op de leesbeurt. Hierop staat ook de
datum dat ze aan de beurt zijn.
Volgende week zijn er op woensdag verkiezingen voor de kinderraad. Vandaag hebben kinderen
zich aangemeld en kunnen ze nog een paar dagen campagne voeren, voordat de verkiezingen zijn
volgende week woensdag.
Skill: communicatie en zelfregulatie
Ook deze week hebben we weer extra de nadruk gelegd op de doelen van de lessen. Tijdens de
tafeltoets is het gemiddelde weer iets omhooggegaan. De kinderen hebben elkaar tips gegeven hoe
je een doel kunt bereiken. In het kader van communicatie hebben we het gehad over het oplossen
van conflicten. Wanneer je er eerst rustig met elkaar over probeert te praten, kun je veel dingen al
samen oplossen!
Fijn weekend!
Juf Yvonne en juf Anika
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Groep 6:
Avonturen zijn overal! Groep 6 is druk bezig geweest aan het schrijven van een verslag.
-Je denkt eerst goed na over iets wat je beleefd hebt.
-Je schrijft op wat je hebt beleefd.
-Je schrijft op waar het was.
-Je schrijft op waarom de belevenis indruk heeft gemaakt.
Jullie kunnen dit al heel goed!
We zijn met taal nog steeds bezig met het thema ‘Zeebenen’. We zoeken naar de betekenissen van
nieuwe woorden die over de zee en over varen gaan, zoals: Het schipperskind, Het internaat, De
marine, De scheepsramp, Het noodsignaal en nog veel meer!
De aankomende week gaan wij enthousiast aan de slag met het maken van leeskilometers,
knutselwerkjes, tekeningen en gruwelijk enge verhalen conform het thema van de
Kinderboekenweek!
Huiswerk: Maandag 9 Oktober: Inleveren huiswerkblad.
Skills: communicatie: Tijdens vertellen hebben we elkaar geïnterviewd. We verzamelen de meeste
informatie door het stellen van open vragen. De W-vragen. (Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer).
Doorvragen is ook heel belangrijk: ‘Wat bedoel je precies?’, ‘Kun je daar een voorbeeld van
geven?’.
Fijn weekend!
Juf José, juf Celine en juf Douwina.

Groep 7:
Woensdagochtend hebben we de Kinderboekenweek geopend en zijn daarna meteen aan de slag
gegaan met het gruwelijke griezelige thema. Heerlijk, spannende boeken lezen, verhalen schrijven
en knutselen. De spoken en de skeletten hangen in de klas. We zijn bezig met inkt om onze
slaapkamers te veranderen in spookkamers.
Als je nog mee wil doen met de voorleeswedstrijd kun je jezelf opgeven bij de juf. Er wordt na het
voorlezen in de groep iemand gekozen uit groep 7 en 8. Daarna is groep 6 de jury van deze twee
kandidaten. De winnaar gaat lezen in de bibliotheek.
Maandag hebben jullie een topotoets over België en Luxemburg, de gedichten zijn van Renee,
Asraf, Lars en Tim.
Neem volgende week ook een USB-stick mee zodat je kan thuis kan werken aan je werkstuk. Je
moet je werkstuk inleveren op 10 november.
Volgende week houden we in de groep ook de kinderraadverkiezingen.
Skill communiceren.
We hebben met elkaar gepraat over de staking van de leerkrachten en geprobeerd om oplossingen
te vinden voor de werkdruk van de juffen. We hebben ook geleerd om een gesprek te voeren over
geheimen. Goed luisteren is hierbij heel belangrijk.
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja
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Groep 8:
Een druk kort weekje met van alles en nog wat. Zo was er onder andere de opening van de
Kinderboekenweek, met als thema dit jaar: Gruwelijk Eng! Het gaat over griezelen, monsters,
heksen, maar ook over enge beestjes zoals spinnen. We zijn inmiddels druk aan de slag met het
schrijven van een griezelig verhaal. Ook is de klas al een beetje griezelig ingericht.
Daarnaast is deze week de Kinderpostzegelactie afgelopen. Iedereen moest alles weer netjes op
school inleveren. (Behalve als je gebruik maakte van de speciale app). Er is weer lekker veel
verkocht! Hartstikke bedankt voor de inzet allemaal! Yasmin (27) en Nick (25) hadden de meeste
postzegels verkocht. Zij krijgen volgende week een kleinigheidje van de juffen.
Voor het maken van de Vredesposter gaat nu de laatste week in. Volgende week vrijdag 13 oktober
moet die worden ingeleverd.
Huiswerk:
Maandag 09-10: Toets Engels hoofdstuk 2
Donderdag 12-10: Toets Natuur hoofdstuk 4, samenvatting leren!
Vrijdag 13-10: Spellingblad maken (geel)
Skills:
We beginnen volgende week met het voordragen van de gedichten. Alles wat we geleerd hebben
over communiceren, luisteren en voordragen gaan we nu in de praktijk toepassen!
Hoe sta je voor de klas, hoe is je leestempo, hoe beoordelen we een gedicht, hoe is de
luisterhouding?
Maandag 09-10: Sofie en Jayden
Dinsdag 10-10: Jenna en Zoë
Woensdag11-10: Sebastiaan en Storm
Donderdag 12-10: Imane en Daniël
Vrijdag 13-10: Jouke en Daan
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje
De jarige(en):
9
10
11
11
12
12
18
19
20
20
22

Bo van Goozen (2010)
Britt Schoenmaker (2009)
Karim Alsoudi (2006)
Dane du Prie (2011)
Hanen Altamro (2012)
Sam Rijkelijkhuizen (2009)
Maey van Haag (2011)
Keyan Bergman (2007)
Julia Loos (2010)
Nienke Opdam (2010)
Nick van Ruiten (2008)
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4B
4B
7
3
1/2C
5
3
7
4B
4A
6

