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Algemene informatie: 
 

Nationaal Schoolontbijt. 
Woensdag 9 november doet onze school mee aan het ‘Nationaal Schoolontbijt’. 
De kinderen worden om al 8.00 uur op school verwacht. 
De kinderen moeten zelf een bordje, bestek en een beker meenemen. Voor de rest wordt gezorgd. 
Mochten er nog kinderen zijn met speciaal dieet geef dit dan door aan de leerkracht van de groep. 
Wij hebben er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  07-11 * 

dinsdag  08-11 Prijsuitreiking Vredesposterwedstrijd, 16.00 uur in het gemeentehuis. 

woensdag  09-11 Nationaal schoolontbijt, 08.00 uur. 

donderdag  10-11 Speelgoedmiddag kleuters; bouwvergadering na schooltijd. 
’s Avonds: MR-overleg. 

vrijdag  11-11 Verzending nieuwsbrief 11. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
De afgelopen week hebben wij gewerkt over Dino's . De kinderen hebben mooie prehistorische 
landschappen gemaakt met daarop een eigen dino. Verder hebben wij veel liedjes gezongen en filmpjes 
over dino's gekeken. Wij weten er inmiddels al veel van af. "Jammer" dat ze niet meer leven. 
Woensdag 9 november hoeven de kinderen thuis geen boterhammetje te eten. Vanaf 8.00 uur eten alle 
kinderen een ontbijtje in de klas. Nemen jullie allemaal een bord, bestek en beker (met naam) mee? 
Donderdag 10 november is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen. 
Liever geen kleine dingetjes en graag stevig speelgoed. Ook buitenspeelgoed is in deze tijd van het jaar 
niet handig. 
De letter van de week is de s van som. 
Groep 1/2A heeft inmiddels voldoende rijouders voor het bezoek aan het museum Volkenkunde. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
Skill ICT geletterdheid en mediawijsheid: 
De komende 3 weken zoeken wij veel dingen op de computer op met trefwoorden. Vooral het thema 
dino's leent zich hier goed voor. Misschien kunt u thuis met uw kleuter ook eens googlen. Er zijn leuke 
spelletjes, animatiefilmpjes en leerzame filmpjes en afbeeldingen van dino's te vinden. Van alle informatie 
die wij gevonden hebben, gaan wij binnenkort een mooie muurkrant maken.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3A en 3B: 
Afgelopen week hebben wij hard gewerkt aan het afronden van kern 3 van VLL. Komende week worden 
ook de laatste toetsen voor dit blok afgerond. Wij zijn al gestart met kern 4. De introductie van het 
thema hebben wij gedaan aan de hand van het verhaal 'Lollig!' En inderdaad... het was enorm grappig. 
Inmiddels heeft u de doelenkaart en de informatiebrief over de nieuwe kern al ontvangen via de mail. 
Alle kinderen hebben ook weer het oefenkampioenenblad meegekregen. Soms is het nog wel heel lastig, 
maar wij vinden al onze groep 3'ers echte oefenkampioenen! Met rekenen zijn wij gestart met de, in 
groep 3, beroemde bussommen. Best pittig, maar deze sommen komen nog héél vaak teug. Dus dat gaat 
goed komen. Ook van rekenen heeft u de doelenkaart via de mail ontvangen. Gelukkig was er ook weer 
tijd voor extra ontspanning. Op dinsdag zijn wij naar de voorstelling geweest. Het was een voorstelling 
die serieuze thema’s niet schuwt, maar bespreekbaar maakt. En dat op een theatrale, muzikale en 
interactieve manier. Wat hebben onze kinderen goed geluisterd! Alle vaders en moeders bedankt voor 
het rijden en begeleiden. Op donderdag was de boswachter ook in groep 3b. Een leuke en interessante 
week zo. Volgende week woensdag is het schoolontbijt. De kinderen worden om 08.00 uur verwacht. 
Bord, beker en bestek mag maandagmiddag of dinsdag worden 
meegenomen. 
 
Groep 3A: Vorige week heeft Puck een broertje gekregen: Lars! 
Veel geluk met elkaar! 
Komende twee weken komt juf Yasmine niet: zij heeft zelf 
tentamens. 
Groep 3B: Jaivy heeft een zusje gekregen en haar naam is Yuna. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

 

Groep 4: 
We zijn alweer een aantal weken bezig met het zelfstandig werken, de kinderen krijgen op maandag een 
weektaak met moet- en mag werkjes. Ze mogen zelf weten wanneer ze wat doen, maar op vrijdag 
moeten de ‘moetwerkjes’ af zijn! Het is dus belangrijk om goed te plannen, de kinderen die dat nodig 
hebben begeleiden we hier in het begin bij maar het is natuurlijk de bedoeling dat ze hierin steeds 
zelfstandiger worden. Op vrijdag worden de mapjes leeggemaakt en werkbladen weer uitgedeeld en 
mee naar huis genomen.  Het kan best zijn dat uw kind lege bladen mee krijgt. Dit betekent dat het of 
een ‘magwerkje’ is of toch een ‘moetwerkje’  dat nog niet af is. U kunt dit op het overzichtsblad 
terugvinden. Misschien leuk (en zeker goed) om het blad alsnog met uw kind te maken. Een ‘moetwerkje’ 
is altijd een onderdeel van de methode, het is dus geen extra werk, maar maakt deel uit van het 
onderwijsprogramma. 
Dinsdagochtend zijn we naar de voorstelling geweest op de Kiem. Er was een muzikant die op de 
achtergrond de hele tijd muziek maakte met allerlei verschillende instrumenten en een acteur die het 
verhaal vertelde. Het ging over rituelen en Elya's, de hoofdpersoon, maakte telkens dezelfde dingen mee. 
De kinderen konden zelfs vertellen wat Elya's als eerst ging doen, en daarna en daarna, enzovoorts. Op 
deze manier werden ze op een leuke manier betrokken bij de voorstelling.  
Donderdag hebben we het in het teken van de skill ICT geletterdheid gehad over digitale communicatie. 
We hebben zelfs geskypet met iemand in Peru! De kinderen hadden hele goede vragen. Zo zijn ze er 
achter gekomen dat de mensen daar een andere taal praten, dat het daar een andere tijd is dan bij ons 
en dat ze daar straks ook gewoon kerst vieren maar dan in de zon.  
A.s. woensdag is het Nationaal Schoolontbijt op de Elckerlyc. Willen jullie dinsdag alvast een bord, beker 
en bestek meenemen? Dan kunnen de juffen dinsdagmiddag alles klaarzetten voor woensdag 8.00! 
 
Fijn weekend, groetjes juf Dyonne en juf Danny 
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Groep 5: 
Afgelopen maandag hebben we een gastles vanuit het Cultuurgebouw over de kunstenaar Jan Snoecks. 
Een van zijn stapelwormen beelden stond bij ons in de klas. Verder waren er ook foto's van nog meer van 
zijn beelden. Wij zagen mensfiguren maar ook dierfiguren in zijn beelden. Wij hebben van Caecilia 
geleerd dat Jan Snoecks ook emoties met zijn beelden wilde uitbeelden. Daarna zijn we zelf gaan 
experimenteren met klei. Hoe maak je zo'n worm, welke vormen kunnen we de wormen laten nemen. 
Vrijdag hebben we allemaal ons eigen Stapelworm beeld gemaakt. 
Onze groepsgemiddelde voor de tafels is 64 juiste tafels in 4 minuten. Er is duidelijk weer geoefend na de 
herfst vakantie. Als we elke dag 5 minuten oefenen dan zal het gemiddelde nog verder stijgen. 
Van de week hebben we vier toetsen gemaakt: Taal 2, Topo 3, Verkeer en Nieuwsbegrip. 
Woensdag hebben we Nationaal Schoolontbijt.  We gaan om 8 uur gezellig met elkaar ontbijten. Denken 
jullie nog aan een bord, beker en bestek! 
Skill: ICT geletterdheid: 
We zijn deze week aan een nieuwe skill begonnen. De komende drie weken staat ICT-geletterdheid 
centraal binnen ons onderwijs. We hebben het hierbij vooral over zoeken en vinden op het internet. Als 
opdracht gaan de kinderen in groepjes aan de slag met het verzamelen van allerlei informatie over een 
zelf te bepalen onderwerp. Deze informatie moeten de kinderen vinden op internet. Over 2 weken is het 
de bedoeling dat de groepjes de gevonden informatie presenteren aan de rest van de klas. Hoe zij dit 
doen mogen ze zelf bepalen. Ze kunnen er een muurkrant van maken, een PowerPoint of een toneelstuk. 
Als de informatie maar over komt!  
 

   

Groep 6: 
Volgende week hebben we op woensdag schoolontbijt. De kinderen mogen om 8.00 uur op school 
komen voor een heerlijk ontbijtje. Het is de bedoeling dat iedereen zelf een bord, een beker en bestek 
meeneemt. 
 De leesbeurten zijn voor: Diego, Chris, Rowan, Decco en Karim. 
Op dinsdag moet het huiswerkblad van rekenen worden ingeleverd! 
Skill: ICT geletterdheid: 
We zijn deze week aan een nieuwe skill begonnen. De komende drie weken staat ICT-geletterdheid 
centraal binnen ons onderwijs. We hebben het hierbij vooral over zoeken en vinden op het internet. 
Als opdracht gaan de kinderen in groepjes aan de slag met het verzamelen van allerlei informatie 
over een zelf te bepalen onderwerp. Deze informatie moeten de kinderen vinden op internet. Over 2 
weken is het de bedoeling dat de groepjes de gevonden informatie presenteren aan de rest van de 
klas. Hoe zij dit doen mogen ze zelf bepalen. Ze kunnen er een muurkrant van maken, een 
PowerPoint of een toneelstuk. Als de informatie maar over komt! 
 
Fijn weekend allemaal. 
Juf José en juf Douwina 

 

Groep 7: 
We hebben deze week kennis gemaakt met het werkwoordelijk gezegde, voltooid deelwoord en de 
‘breukenfamilie’. Wat hebben ½ en 3/6 met elkaar te maken?  
Iedereen is druk bezig met het docu werkstuk, 15 november moet het ingeleverd worden/zijn. Thuis mag 
je er natuurlijk ook aan werken! We kunnen het op school voor je uitprinten. 
Dinsdag is om 16 uur in het gemeentehuis de prijsuitreiking van de vredesposterwedstrijd. We hopen 
natuurlijk dat Sara of Jenna in de prijzen gaat vallen. Klasgenootjes zijn ook van harte welkom hierbij. 
Woensdag is het schoolontbijt. Dinsdagmiddag dekken we de tafels al. Neem dus dinsdag al je bord, 
beker en bestek mee. Woensdag verwachten wij iedereen om 8 uur op school (zonder ontbijt natuurlijk). 
Een stedenbouwkundige heeft ons uitgelegd wat zij doet op het gemeentehuis van Langeraar. Als je een 
woonwijk ontwerpt komt er wel heel veel bij kijken. Een interessant beroep. 
  
De laatste gedichten zijn voor Zoë, Daan en Roel. 
Dinsdag is de topotoets van Frankrijk, Spanje en Portugal. 
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SKILL ICT: 
Deze week hebben wij vooral veel aandacht geschonken aan ons eigen docu werkstuk. Hierbij moet 
tenslotte ook gezocht naar bijpassende plaatjes op internet. Volgende week gaan we met de kinderen 
die al klaar zijn met docu hier nog dieper op in. 
  
Fijn weekeinde, juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
Deze week hebben we bezoek gehad van mevrouw Anouk Fransen, in het kader van het project 
‘Talentenkijker’. Zij is stedenbouwkundige en zij heeft verteld welke talenten je voor dit beroep nodig 
hebt. De klas is zelf bezig geweest met het ontwerpen van een schoolplein. 
Aanstaande dinsdag, 8 november, is de prijsuitreiking van de vredesposterwedstrijd. Dit vindt plaats in 
het gemeentehuis, om 16.00 uur. Namens onze klas doen Olivia en Julius mee. We duimen voor ze. 
Iedereen is welkom om deze prijsuitreiking bij te wonen en onze toppers daar te ondersteunen. 
Woensdag 9 november doen we mee aan het nationaal schoolontbijt. Het is handig als de kinderen zelf 
een bord, beker en bestek mee nemen. We beginnen die dag om 08.00 uur.  
Skill: ICT geletterdheid: 
Op vrijdag 14 oktober hebben we, samen met 11.368 kinderen uit andere groepen 7 en 8 in Nederland,  
het wereldrecord programmeren verbeterd. Het vorige record van kinderen dat tegelijkertijd 
programmeer les kreeg, was met 9.782 kinderen in Australische handen.   
Bij deze programmeer les, georganiseerd door de stichting Codeuur, maakten we gebruik van ‘Scratch’, 
een programmeertaal die zeer eenvoudig te leren is en waarmee je ook thuis (gratis) aan de slag kunt. 
We zijn op dit moment in de klas bezig met een eigen opdracht, waarbij ‘zoeken en vinden met internet’ 
centraal staat. 
Huiswerk: 
Vrijdag 11-11: Woordenschatboekje blz. 29 t/m blz. 32 
 
Fijn weekend, juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

 
 

De jarigen: 

5 Amin Hashem 5 

5 Mees Kroeze 4 

6 Omneya Brouwer 4 

6 Rijk Hofman 1/2B 

7 Maxime Bloem 8 

8 Lars Schoo 6 

10 Lennard Groot 5 

Van harte gefeliciteerd! 
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“Hé daar”,  
Ga je aan de slag om een schoenendoos te vullen en te versieren? 
Kom je ook op 27 november naar de schoenendoosviering? 
  
Misschien vind je het leuk om de liedjes mee te kunnen zingen tijdens de viering.  
Kom dan op dinsdagavond om 18.30 uur naar de Petruskerk. Wij de Little Stars repeteren dan. 
  
Je bent van harte welkom! 
Groetjes van de Little Stars 
 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: 

 
 
 
 
 

Roelofarendsveen, november  2016  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag vragen wij u om mee te werken aan Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij 
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 
leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Irak en Kenia. Al  miljoenen kinderen kregen een schoenendoos. 
De actie wordt  georganiseerd door de werkgroep kinderkerk van de  Petruskerk in samenwerking met 
de scholen. 
 
Dat betekent dat ieder die dat wil, persoonlijk een verrassingspakket verzorgt voor een kind ver weg. 
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos 
vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?  
 
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in een folder. Wil je meedoen en een 
folder ontvangen neem dan even contact op. Dan zorg ik ervoor dat je de folder thuis krijgt. Voor de 
kosten van het transport van de schoenendozen vragen wij u om het machtigingsformulier in te vullen. 
Wanneer  u wilt weten waar de schoenendoos heen is gegaan, geef dan de persoonlijke streepjescode 
door op www.edukans.nl/schoenmaatjes. Edukans laat uw zoon of dochter dan weten naar welk land 
de schoenendoos is verzonden.  
 
Helaas krijgt Schoenmaatjes regelmatig dozen waar kapotte spullen inzitten, wilt u hierop letten? 
Graag ontvangt de werkgroep de gevulde schoenendoos met het machtigingsformulier (erbovenop 
tussen postelastiek) tijdens de schoenendoosviering in de Petruskerk op zondag  
27  november om  9.15 uur.  Kunnen jullie hier niet bij aanwezig zijn lever de schoenendoos dan voor 25 
november in op Reigersingel 21, te Roelofarendsveen.  
 
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! 
 
p.s. Op www.edukans.nl/schoenmaatjes vindt u tips om thuis met uw kind stil te staan bij het leven 
van kinderen in ontwikkelingslanden. 
 
Deze brief is opgemaakt door Edukans en waar nodig aangepast. 
 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de werkgroep: 
Suzanne de Jeu of Joze Koot   071-3318275 of via familievieringen@hotmail.com 
 


