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Nieuwsbrief 2016- 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene informatie: 
 

Niet te vroeg naar school. 
Ik zou u willen vragen uw kind(eren) tussen de middag niet te vroeg naar school te laten gaan. Het is 
voor de krachten van de tussenschoolse opvang anders erg lastig om toezicht te houden op de 
overblijvers. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Corsoaanmelding via site. 
De Oranjevereniging heeft nog weinig aanmeldingen binnengekregen voor deelname aan de Corso. U 
kunt uw kind(eren) nog opgeven via hun site: 
http://oranjecomitealkemade.nl/jeugdcorso/inschrijven-opsteken-jeugd/ 
 
Pokémon. 
De revival van de Pokémonrage is voor velen plezierig, maar brengt helaas ook problemen met zich 
mee. Een flink aantal kinderen kan zich hierdoor minder op het werk concentreren. Het plein en de 
gangen worden ‘bevolkt’ door hele - soms hoogoplopende- Pokémondiscussies en helaas worden er 
ook plaatjes gepikt…… 
Ik verzoek u bovenstaande met uw kind(eren) te bespreken en de zaak te normaliseren. Ik ga liever 
niet over tot een verbod, maar als het niet anders kan…….. 
Veel dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  12-9 * 

dinsdag  13-9 Na schooltijd: teamoverleg. 

woensdag  14-1 * 

donderdag  15-9 * 

vrijdag  16-9 Verzending nieuwsbrief nummer 4. 

 

 
 
 
 

De jarigen: 
 

13 Kaelyn Ju 4 
14 Aya Chelah 3B 
14 Naomi de Rooij 5 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
Schooljaar: 2014– 2015 
  Nummer x / x-x 2015 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

De groepen 3A en 3B: 
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! 
Het was gezellig druk op de informatieavond van afgelopen dinsdag. We hebben weer een heleboel 
ouders gezien en hopelijk zijn die ouders ook weer een stuk wijzer geworden over het werken in groep 3. 
De kinderen krijgen ook een brief mee over wat ze allemaal gaan leren in kern 1. Ook krijgen ze een blad 
mee met hierop de schrijfletters. Mocht u thuis willen meeschrijven, dan weet u hoe wij de letters 
schrijven. 
Wij zoeken voor beide groepen 3 nog een klassenouder. Mocht u zin hebben in een gezellig jaar in de 
leukste groepen van de school, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van de groep. 
Jaivy uit groep 3B is woensdag ongelukkig gevallen tijdens de gymles en heeft zijn arm gebroken. Wij 
wensen hem veel beterschap! 
 
Fijn weekend, de leerkrachten van de groepen 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
Afgelopen maandag was onze informatie avond. Wij willen de aanwezige ouders hartelijk bedanken voor 
hun getoonde interesse. Inmiddels hebben alle kleutergroepen een klassenouder: 
Groep 1/2A: Jessica Loos (moeder van Jari) 
          Wieteke Bostelen (moeder van Emma)                    
Groep 1/2B: Merel Vesseur (moeder van Kick) 
De klassenmoeders voeren in overleg met de leerkrachten een aantal taken uit voor de groep. Zij leggen, 
indien nodig, ook contact met andere ouders bij verschillende klassenactiviteiten. Hiervoor hebben wij uw 
e-mailadres nodig. Graag invullen op de lijst bij de deur van de groep. Wij maken er met elkaar een 
gezellig jaar van! 
Afgelopen woensdag heeft iedereen als verrassing een ijsje gekregen. Deze ijsjes zijn uitgedeeld door de 
ijsclub Alkemade. 
Wij vinden het fijn om ieder kind even persoonlijk welkom te heten. Daarom geven wij ieder kind bij 
binnenkomst een hand. 
Komende dinsdag is de allereerste speelgoedmiddag. De kinderen mogen eindelijk speelgoed van thuis 
meenemen. Liefst speelgoed waar de kinderen samen mee kunnen spelen.  
Wij werken verder met de letter van de week, de i van ik. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 
welkom.  
Volgende week starten wij op donderdagochtend met groepsdoorbroken voorlezen. Kinderen van groep 7 
en 8 zullen samen met een kleuter een prentenboek gaan lezen. 

 
Fijn weekend, de kleuterjuffen 
 

 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

Groep 4: 
Tijdens de informatieavond hebben we veel vader en moeders gezien, leuk! Ondertussen zijn onze 
klassenmoeders bekend; Bibi en Eveline, de moeders van Amy en Sanne. 
Zoals beloofd tijdens de informatieavond de link naar de woordentrainer; http://www.regenboog-
gorinchem.nl/woordentrainer/, het is goed om dit ook thuis regelmatig te doen, de leessnelheid zal 
hierdoor worden verhoogd. Ook leuk voor de kinderen die al beter lezen, het niveau is in te stellen.  
Donderdag hebben we geleerd wat de verschillen zijn tussen een dorp en een stad, ook in vergelijking 
met vroeger! De kinderen waren erg enthousiast en wisten al veel verschillende dingen.  
 
Goed weekend allemaal, groetjes van juf Dyonne en juf Danny 

  

Groep 5: 
Tijdens spelling zijn we bezig met lange klanken. We gebruiken hierbij de regel: Lange klank op de 
hoek? Dan raakt er eentje zoek! Bijvoorbeeld bomen, haren, muren enz. Wanneer kinderen hier extra 
mee willen oefenen kan dit op wrts.nl/elckerlyc. Elke week staat in de nieuwsbrief welke lessen er 
kunnen worden geoefend. Deze week zijn dat les 5 en 6 van blok 1. Alle kinderen hebben een brief mee 
naar huis gekregen waarop staat hoe je in kunt loggen op deze site. Mocht het toch niet lukken, kom 
gerust even langs! Tijdens rekenen oefenen we met optellen en aftrekken tot 100. Ook zijn we aan het 
klokkijken. De hele uren, halve uren en kwartieren hebben we gehad dus nu gaan we verder met de 
minuten. Volgende week zijn er verder geen bijzonderheden.  
 
Een heel fijn en zonnig weekend! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

  

Groep 6: 
Deze week zijn we écht gestart met Nieuwsbegrip, maar nu groepsdoorbroken. Het onderwerp was 
"Mensapen ernstig bedreigd". Tijdens taal leren we veel over allerlei kruiden. Je kunt er het eten pittiger 
mee maken. Met rekenen hebben we het verschil geleerd tussen een jaarkalender, een weekkalender en 
een verjaardagskalender. Ook rekenen we sommige sommen "ongeveer" uit. Het hoeft niet altijd 
precies!  
Inmiddels hebben jullie de plaatsen van Overijssel opgezocht in de atlas en tijdens geschiedenis 
bespreken we Amsterdam, een belangrijke handelsstad, in de gouden eeuw. Op het raam hangen 
inmiddels de Amsterdamse huisjes met bijvoorbeeld trapgevels. 
Kinderen die in de kinderraad willen, mogen de komende twee weken campagne voeren. 
De verkiezingen vinden plaats op woensdag 28 september. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 13 september: Topotoets Overijssel 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
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Groep 7: 

Het was weer een gezellige week! Met rekenen hebben we kennis gemaakt met het cijferend 
vermenigvuldigen en breuken groter dan 1. Dit gaat jullie prima af. We zijn met lezen inmiddels in 
Frankrijk gekomen met ons leesdoel. We hebben al meer dan 900 km gelezen. Ook dit schooljaar komt er 
weer een kinderraad, wie o wie wil onze klas vertegenwoordigen? Volgende week gaan wij starten met 
kleuterlezen en tutor-lezen. Dinsdagmiddag is juf Dyonne in de groep. Donderdag hebben we onze eerste 
Engels toets. 
Wij willen de ouders die aanwezig waren op de informatieavond bedanken voor hun komst! 

Fijn weekend, groetjes van juf Marian en juf Marja 

Huiswerk: dinsdag inleveren huiswerkblad; verkeer/rekenen.  

 

Groep 8: 
Deze week zijn de informatieavonden op school geweest, op donderdagavond was groep 8 aan de 
beurt. Fijn dat er zoveel belangstelling voor was.  
We hebben het voornamelijk gehad over de stap naar het voortgezet onderwijs, wat daar allemaal bij 
komt kijken en welke scholen er in de naaste omgeving zijn. 
Daar is een hand-out van mee gegeven, zodat alles nog eens rustig kan worden nagelezen.  
De verkiezingen voor de kinderraad komen er weer aan. Er mogen aanplakbiljetten worden 
opgehangen in de klas als je jezelf verkiesbaar  wilt stellen.  
Volgende week beginnen we met tutorlezen en gaan we (interactief) voorlezen aan de kleuters. 
Gezellig! 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte. 
 
Huiswerk: 
Maandag 12-09: Toets Engels hoofdstuk 1 
Vrijdag 16-09: Woordenschatboekje bladzijde 5 t/m 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


