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Algemene informatie: 
 

Noodnummerformulier. 
Denk u aan het inleveren/insturen van het noodnummerformulier? De ervaring is dat er weer flink 
wat wijzigingen aan de orde zijn. Alvast dank voor uw medewerking. 
TSO. 
Voor de tussenschoolse opvang zijn wij op zoek naar hulpouders. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de directeur of bij Marjan Glimmerveen (coördinator TSO). 
Meer info vindt u op bladzijde 28 van onze schoolgids. 
21st century skill 'Communicatie' 
Wat hebben we weer hard gewerkt en veel geleerd rondom de 21st century skill 'Communicatie'! 
In iedere groep verscheen een prachtige tijdlijn van diverse communicatiemiddelen.  
Heeft u al een kijkje genomen in de klas? 
Daarnaast schreven alle kinderen een mooie brief aan hun opa of oma en er kwamen ook heel veel 
brieven terug. 
Deze werden als afsluiting van de 21st century skill Communicatie voorgelezen in de klas op vrijdag 7 
oktober. Sommige opa's en oma's hebben echt een prachtig handschrift! 
De volgende 21st century skill zal ICT/geletterdheid zijn en deze start in de week van 31 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  10-10 * 

dinsdag  11-10 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  12-10 * 

donderdag  13-10 Speelgoedmiddag groepen 1/2a en 1/2b. 

vrijdag  14-10 Afsluiting Kinderboekenweek. 
Start herfstvakantie op reguliere tijden. 
Verzending nieuwsbrief 8. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

De groepen 3A en 3B: 
Afgelopen week was de opening van de Kinderboekenweek. De school was gevuld met dansende opa's 
en oma's. Een spetterende start! De 62e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 
t/m zondag 16 oktober 2016. Opa's en oma's staan centraal onder het motto: Voor altijd jong!  
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? 
Communicatie: 
Wij hebben al veel post van opa's en oma's mogen ontvangen. Hartstikke leuk! Wij hebben geschreven 
brieven, getypte brieven en zelfs brieven op postpapier ontvangen. Dagelijks genieten wij van de 
verhalen over vroeger. Van het zitten in houten bankjes en schrijven met kroontjespen en inkt tot de 
draai om de oren of de tik met de liniaal als er niet geluisterd werd. Oh, echt waar. Deden de meesters en 
juffen dat?????? We hebben zelfs koekjes gekregen uit een trommeltje waar de leeswoorden van vroeger 
op stonden: aap-noot-mies... 
  
Met lezen hebben wij de oo van boot leren lezen en schrijven. Op donderdag en vrijdag hebben wij weer 
een letter- en woordjestoets gedaan. Met rekenen hebben wij onder andere geleerd wat een staafgrafiek 
is en zijn wij druk aan het oefenen met de getallen op de getallenrij. 
  
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 

Afgelopen vrijdag hebben wij de laatste brieven van opa en/of oma voorgelezen in de groep. Heel erg 
bedankt voor de mooie verhalen die wij hebben mogen lezen. 

Deze week werken wij nog over de Kinderboekenweek en alvast een beetje over de herfst. Zo komen wij 
lekker in de stemming voor de herfstvakantie. 

De letter van de week is de r van ree. Jullie mogen nog spulletjes meenemen voor de lettermuur. 

Op donderdag 13 oktober is er een speelgoedmiddag. Let op, eens een keertje niet op dinsdagmiddag. De 
kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen. 

Op vrijdag 14 oktober mag een opa of oma komen vertellen, voorlezen en vragen beantwoorden in de 
groep. Dit zal ongeveer een half uurtje duren. Er is hierover al een brief meegegeven.  

Nog niet alle kinderen hebben gymschoentjes meegenomen naar school. Voor de veiligheid is het wel  
heel belangrijk om degelijke schoenen te dragen tijdens de gymles. 

Zoals u heeft kunnen merken, starten wij dit schooljaar meteen in de kring. Ook gaat de deur tegelijk met 
de andere groepen om 8.25 uur open. Het is ons opgevallen dat de dag zo rustig kan beginnen en wij 
meer lestijd over houden. 

In groep 1/2B komt juf Evelien de hele week stage lopen. Af en toe zal ze ook een leuke les gaan geven. 

Wij wensen jullie allemaal een fijn weekend. 
De kleuterjuffen  
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Alvast voor in de agenda: 
Op dinsdag 1 november bezoeken de groepen 3 de voorstelling 'Net op tijd' op basisschool De Kiem. Om 
zelf op tijd te komen, gaan wij met auto's. Groep 3b (juf Aukje) is van 09.30 - 10.15 uur en groep 3a (juf 
Ester) van 10.45 - 11.30 uur. Maandag krijgen de kinderen een brief mee, waarmee u zich op kunt geven 
als rij-ouder. 
U leest het. In groep 3 is het nooit saai! 
  
Groep 3a:  
Maarten van der Meer is onze klassenvader. Hij wil graag een groepsapp maken en heeft hiervoor uw 
GSM-nummer nodig. Zou u hem een appje willen sturen? (0651093377). Indien u geen deelname wenst 
hoeft u uiteraard niet te reageren. 
  
Fijn weekend allemaal. 
Juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Wat een superleuke opening van de Kinderboekenweek hebben we gehad, al die opaatjes en omaatjes! 
De kinderen hebben allemaal een blikje in de toekomst kunnen werpen; hoe zien we er uit als we later 
oud zijn? 
We hebben de skill Communicatie afgesloten met het voorlezen van de brieven die de kinderen terug 
hebben gekregen van hun opa en/ of oma, leuk dat er zoveel brieven retour zijn gekomen! 
Afgelopen woensdag was de eerste vergadering van de Kinderraad, namens onze groep woont Mila deze 
vergaderingen bij, Evy is reserve. 
  
Veel plezier dit weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Wat waren er kinderen prachtig verkleed en 
geschminkt! Bloem heeft de prijs van onze klas gewonnen tijdens de danswedstrijd; een mooie diabolo. 
Verder hebben we nog wat lessen rond het kinderboekenthema ‘Voor altijd jong’ gedaan.  
Volgende week vrijdag sluiten we de Kinderboekenweek weer af en hopen we een leuke opa of oma in 
onze klas te mogen verwelkomen die wat wil komen vertellen over vroeger.  
Donderdagmiddag kwam een aantal mensen van Liefde voor Harmonie bij ons op school. De kinderen 
hebben kennis gemaakt met een klarinet, een trompet en een trommel. Natuurlijk mochten ze ook lekker 
zelf aan de slag met instrumenten. Het klonk al fantastisch. Het was een erg leuke middag!  
Vrijdag hebben we de skill communicatie afgesloten. Leuk dat er zo veel brieven terug zijn gekomen van 
jullie opa’s en oma’s.  
De kinderen hebben een brief en een verhaal meegekregen voor de leesbeurt. We starten hiermee na de 
herfstvakantie. Op de brief staat hoe de leerbeurt kan worden voorbereid en wanneer de leesbeurt van 
uw kind is.  
Wie er komende week op wrts wil oefenen kan met les 3 en 4 van blok 3 aan de slag.  
Tot slot stond het mailadres van klassenmoeder Ginger vorige week verkeerd in de nieuwsbrief. Dit moet 
zijn: gjmduprie@gmail.com 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
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 Groep 6: 
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek geopend! Per groep waren er 6 kinderen, 3 
jongens en 3 meisjes, die een dansje op het podium deden, verkleed als opa of oma. Bijvoorbeeld op 
"Mijn opa" van de "Dikdakkers". Een spetterende opening. Goed gedaan allemaal! Inmiddels is ook 
aan de kinderen gevraagd of zij willen vragen aan opa of oma (als je die nog hebt natuurlijk) of zij 
volgende week vrijdag 14 oktober in de groep willen komen. Een half uurtje. Dan kunnen wij allerlei 
vragen stellen aan opa of oma of zij kunnen zelf iets vertellen over vroeger bijvoorbeeld. 
We hebben tijdens taal gewerkt aan het schrijven (en tekenen natuurlijk) van een strip. En je raadt 
het al ... het gaat over opa en oma. 
Volgende week komt juf Merel, onze stagejuf, ook op donderdag en vrijdag. 
Huiswerk: 
Dinsdag 11 oktober Topotoets Zeeland. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 

Wat een flitsende en gezellige opening van de Kinderboekenweek. Ook hebben wij allemaal een idee hoe 
wij er uit zien als wij een oud opaatje of omaatje zijn. De juf heeft een leuke app (agingbooth) en heeft 
‘prachtige’ foto’s van ons gemaakt. Natuurlijk gaan wij de komende week ook nog veel lezen en andere 
dingen doen over het kinderboekenweekthema ‘voor altijd jong’. 

Volgende week is onze stagiaire Jolien er op dinsdag, donderdag en vrijdag.  

De gedichten zijn voor: Soufiane, Storm, Griet, Sara en Jouke. 

Graag dinsdag het huiswerkblad inleveren. 

Communicatie: 
We hebben het gehad over hoé je naar elkaar luistert. Je reageert op opmerkingen, laat zien dat je 
luistert, stelt vragen, etc. Ook hebben we het gehad over open en gesloten vragen. Wij hopen nog meer 
brieven van opa’s en oma’s te ontvangen. Onze tijdlijn communicatie hangt op het raam. 

 Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
We hebben een drukke week achter de rug. De eerste zitting van de kinderraad is geweest, we hebben 
de Kinderboekenweek feestelijk geopend met een danswedstrijd, we hebben brieven geschreven aan 
opa’s en/of oma’s en ook weer een paar terug gekregen. Op donderdagochtend hebben we een les 
gehad van mensen van het Boerhaave museum. Deze les ging o.a. over landkaarten, atlassen en alles 
wat daar mee te maken heeft. 
Ook zijn de eerste informatiefolders van de middelbare scholen inmiddels uitgedeeld. Op 
donderdagmiddag moest iedereen weer zijn envelop van de kinderpostzegels inleveren. Nu maar 
afwachten of we een prijs gaan winnen! 
Ondertussen wordt er in de klas ook ijverig gewerkt aan de vredesposter, voor de wedstrijd. 
 
 
 
Skill: communicatie: 
Deze week hebben we de skill communicatie afgesloten. We deden dit door in de klas de brieven voor te 
lezen die de opa’s en/of oma’s hadden terug geschreven. Erg leuk. 
Daarnaast hebben we besproken dat luisteren wel een heel groot deel van communicatie is: 
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Als ik je vraag naar mij te luisteren 

 en jij begint mij adviezen te geven 

 dan doe je niet wat ik je vraag. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij te vertellen waarom 

 ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus.  

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij denkt dat je iets moet doen 

om mijn problemen op te lossen, 

dan laat je mij in de steek, 

hoe vreemd dat ook mag lijken.  

Dus, alsjeblieft, LUISTER alleen maar naar me 

en probeer me te begrijpen.  

En als je wilt praten,  

wacht dan even 

en ik beloof je dat ik op mijn beurt 

naar jou zal luisteren.  

Leo Buscaglia 

Huiswerk: 

Maandag 10-10: Toets Engels hoofdstuk 2 

Vrijdag 14-10: Woordenschat blz. 17 t/m 20 

Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 

 

 

De jarigen: 
Van harte gefeliciteerd! 
7 Hamza Abdalli 3B 

7 Tim van Oers 8 

9 Bo van Goozen 3A 

10 Britt Schoenmaker 3A 

11 Karim Alsoudi 6 

11 Dane du Prie 1/2B 

12 Sam Rijkelijkhuizen 4 
 

 

 


