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Algemene informatie: 
 

21st. Century Skills: 
Volgende week starten we met de eerste skill. De komende drie weken zijn we in ons onderwijs bezig 
met het onderwerp communicatie. Omdat dit gedeeltelijk samen valt met de Kinderboekenweek 
willen we hier natuurlijk gelijk bij aansluiten. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Forever young’ 
(opa en oma). Het idee is om in iedere klas een tijdlijn te maken met communicatiemiddelen van 
vroeger-nu-toekomst.  
Ook willen we gaan communiceren met de opa’s/oma’s van de kinderen door een brief te schrijven. 
De kinderen kunnen in deze brief bijvoorbeeld vragen hoe ze vroeger met elkaar communiceerden 
toen er nog geen mobieltjes en computers waren. Het is natuurlijk leuk als er ook een brief terug komt 
van opa/oma. Als afsluiting, op 7 oktober, wordt dan een aantal brieven in de klas voorgelezen. Voor 
de groepen 1 t/m 4 wordt een algemene brief gemaakt waar de kinderen zelf een tekening bij kunnen 
maken. De komende weken kunt u in de nieuwsbrief weer lezen wat iedere groep heeft gedaan aan 
communicatie.  
Kermis: 
In verband met het kermisweekend verschijnt onze volgende nieuwsbrief op donderdag. Veel plezier 
allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  19-09 Start skill Communicatie 

dinsdag  20-09 * 

woensdag  21-09 * 

donderdag  22-09 Verzending nieuwsbrief 5. 

vrijdag  23-09 Vrij: kermisdag 

 

De jarigen: 

18 Marjolein Bos 6 
19 Tara Klomp 8 
19 Daphne Loos 3B 

Van harte gefeliciteerd! 

 

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

 

De groepen 3A en 3B: 
De vierde week is alweer achter de rug en wat hebben we al een hoop geleerd in groep 3! 
Deze week hebben wij met lezen de e van rem en de v van vis geleerd. Ook hebben wij deze letters en 
verschillende woorden leren schrijven tijdens de schrijfles. We maken regelmatig een letter- en 
woordendictee op onze letterdoos en oefenen met het vlot lezen van de gemaakte woorden. We gaan 
met sprongen vooruit! 
Voortaan krijgen de kinderen elke vrijdag een leesbladzijde uit Veilig en Vlot mee. Zo kunnen de kinderen 
laten horen wat ze allemaal hebben geleerd en weet u op welk niveau er gelezen wordt (ook handig voor 
het uitzoeken van boekjes bij de bieb). Gelukkig was er met dit warme weer ook nog tijd voor de nodige 
ontspanning en verfrissing. Wij hebben dinsdagmiddag genoten van de waterspelletjes op het plein! 
Tot slot nog een huishoudelijke mededeling: 
Graag zouden wij om 08.30 uur de deuren van onze groep sluiten, zodat wij op tijd kunnen starten met 
de les. Wilt u er erop letten, dat uw kind op tijd op school is? De in- en uitgang voor de groepen 3 is de 
ingang bij groep 5. Wij willen u vragen deze te gebruiken en niet de kleuteringang.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Fijn weekend allemaal, groeten van Juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Wat was het warm deze week! Gelukkig hebben we dinsdagmiddag een heel leuk watergevecht 
gehouden met de hele school en mochten we donderdag met de gym lekker zwemmen, heerlijk! We 
hebben 'de cupsong' geleerd tijdens de muziekles, iedereen was heel enthousiast. Ook de eerste kriebels 
voor de kermis zijn er al, daarom hebben we geknutseld en getekend over de kermis. Het tutorlezen is 
ook begonnen, de kinderen vonden het leuk om op een andere manier te lezen en samen te werken.   
 
Groetjes juf Danny en juf Dyonne 
 

 
 
 
 
 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
De komende week werken wij over de kermis. De kinderen zijn al héél enthousiast hierover. 
Vrijdag 23 september zijn alle kinderen vrij in verband met de kermisdag. 
De letter van de week is de m van muur. De kinderen mogen spulletjes voor de lettermuur meenemen. 
 Klassenmoeder Merel Vesseur van groep 1/2B is inderdaad de moeder van Kick uit 1/2A maar ook van 
Lily uit 1/2B.  
In groep 1/2A hebben we twee klassenmoeders, te weten: Jessica Loos (moeder van Jari) en Wieteke van 
Bostelen (moeder van Emma, zij wordt binnenkort 4 jaar) 
 
Skills: Communicatie 
De skill communicatie staat de komende drie weken centraal in onze groepen. De basis voor deze 
vaardigheid wordt in de kleutergroepen al gelegd. Wij stimuleren de kinderen om veel te praten met 
elkaar zodat eventuele problemen goed opgelost kunnen worden. 
 
Fijn weekend allemaal. De kleuterjuffen 
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Groep 5: 
We zijn bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor taal en spelling. We hebben daarom de 
taallessen deze week niet uit onze bestaande methode gedaan maar we hebben een nieuwe 
uitgeprobeerd om te kijken hoe het bevalt. Verder werken we hard door en zijn we al aan het einde van 
de eerste hoofdstukken gekomen. Volgende week zijn de eerste toetsen van rekenen en taal. Verder 
beginnen we volgende week aan de eerste skill van dit schooljaar: Communicatie. In de nieuwsbrief 
houden we u verder op de hoogte! Op dinsdag krijgen we een stagiaire in de klas, Sophie. Zij zal 
voornamelijk op de dinsdagen bij ons in de groep zijn. Tot slot willen we nog even vermelden dat we 
weer 2 moeders bereid hebben gevonden om ons dit jaar te ondersteunen tijdens een aantal activiteiten. 
Nikki van der Meer en Ginger du Prie zijn onze klassenmoeders!  
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Deze week hebben we heerlijk gezwommen op donderdag in het buitenbad. Lekker, om even af te 
koelen!  
Volgende week starten we met onze Skill communicatie. We praten over communicatie vroeger en nu. 
Onze klassenmoeders zijn bekend. Het zijn Petra (de moeder van Kyan l'Ami) en Diana (de moeder van 
Marjolein Bos). Veel succes dit schooljaar. Ook gaan we binnenkort stemmen op de kinderen die graag 
in de Kinderraad willen. Sommige kinderen hebben al een poster opgevangen. 
Komend weekend start de kermisweek. Inmiddels hangen er mooie kermiskramen aan de kasten. Een 
oliebollenkraam, een kraam waar je touwtje kunt trekken en nog veel meer. 
Huiswerk: dinsdag 20 september, stencil taal inleveren. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 

En alweer een week voorbij. Een aantal van ons was al volop bezig met de kermis…..dan maken we 
gewoon de rekensommen in het thema van de kermis! Deze week hebben we kennisgemaakt met de 
staartdeling. En dit ging al heel goed. Zo groot mogelijke stappen nemen om tot het antwoord te komen; 
wij kunnen het.  
Ook zijn alle gedichten uitgedeeld. Vanaf woe 28 sept draagt er elke dag iemand een gedicht voor. 
Succes met oefenen! Inmiddels hebben we 1384 km gelezen voor ons ‘lezen rond de wereld’.  
Volgende week komt onze stagiaire Jolien op dinsdag bij ons in de klas. 

Huiswerk: dinsdag aardrijkskundetoets 1: Europese Unie 

Fijn weekend, groeten van juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
Wat een warme week hebben we achter de rug. Maar gelukkig konden we de dinsdagmiddag afsluiten 
met een lekker verkoelend waterfestijn! En op donderdagmiddag ging juf Noortje tijdens haar gymles 
met de kinderen zwemmen in het buitenbad van de Tweesprong. Hierdoor hebben we de week goed vol 
kunnen houden. 
We hebben twee enthousiaste klassenmoeders die ons het komende jaar gaan ondersteunen: 
Helene  de Beer (moeder van Kayleigh): helene.de.beer@xs4all.nl 
Linda Wever (moeder van Anna): l.wever@casema.nl 
Het is handig om deze moeders even een mail te sturen zodat de e-mailadressen van alle ouders bij hen 
bekend zijn. 

mailto:helene.de.beer@xs4all.nl
mailto:l.wever@casema.nl
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Skills: Communicatie 
Maandag 19 september beginnen we met de eerste skill van dit jaar, communicatie. We gaan in ieder 
geval een tijdlijn maken met daarop de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Van rooksignalen tot 
mobieltje bij voorbeeld. 
Deze skill valt gedeeltelijk samen met de Kinderboekenweek, waarbij het thema ‘opa en oma’ is. 
Dus misschien is het handig als we eens bij onze opa’s en oma’s navragen hoe communicatie vroeger 
ging. Wellicht zijn er ook opa’s en oma’s die hier in de klas iets over willen vertellen. 
 
Huiswerk: 
Woensdag 21-09: Toets aardrijkskunde hoofdstuk  1.  (Samenvatting leren) 
 
Fijn weekend en veel plezier in de kermisweek. Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

Cursus Positief opvoeden 
 

Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar die meer begeleiding willen bij opvoedproblemen biedt 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de cursus ‘Positief opvoeden’. Deze start op  
20 september en op 4 oktober op verschillende locaties.   
 
Is het opvoeden soms lastig? Zou je willen dat je kind zich wat beter aan de regels houdt? Wil je opvoeden 
zonder steeds ‘nee’ te moeten zeggen? Of ervaar je de opvoeding soms als te zwaar?  Kom dan naar de cursus 
“Positief opvoeden’.  
 
Tijdens ‘Positief opvoeden’ leer je waardoor 
gedragsproblemen van kinderen ontstaan. Je leert hoe je het 
gewenst gedrag bij jouw kind kan stimuleren, hoe om te gaan 
met ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de 
hand lopen. Hierbij wordt de methode ‘Triple P’ gebruikt 
(Positief Pedagogisch Programma), die al jarenlang haar 
effectiviteit bewijst en vele families heeft geholpen. Door 
kinderen op een positieve manier te ondersteunen en tegelijk 
goed voor jezelf te zorgen kun je kinderen stimuleren in hun 
ontwikkeling en de sfeer thuis verbeteren. 
 
De cursus is bedoeld zowel voor ouders die problemen willen voorkomen als ouders van kinderen met 
emotionele en/of gedragsproblemen.  De cursus duurt acht weken en bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van 
2 uur en drie telefonische contacten met de trainer. 
 
Data en locaties 
Datum: start 20 september 2016 
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Leiden 
 
Datum: start 4 oktober 2016 
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Alphen a/d Rijn, Gouda, Katwijk  
 
Kosten: € 25,- per persoon 
  
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden ga naar www.cjgcursus.nl! 
 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
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ZATERDAGMIDDAG 1 OKTOBER :   
MET GROEN LICHT PRIKKEN WE ROELOFARENDSVEEN   SCHOON! 
 
Tijd voor een grote opruimactie van zwerfvuil in de volgende wijken van Roelofarendsveen: Vogel-, 
Bloemen- en Schielandwijk en ook de Schilderswijk, Middenweg, Dichterswijk en De Baan. Dat kan op 
zaterdagmiddag 1 oktober  tussen 14.00 en 16.00 uur. Dan kun je bij basisschool De Roelevaer of 
Sporthal de Tweesprong een vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak halen en daar ook weer inleveren.  
 
Het is nog leuk ook want met het opruimen verdien je een mooi cadeautje.  
 
EN NU…………ALLEMAAL PRIKKEN. 
www.stichtinggroenlicht.nl of facebook stichting groen licht.  

 
*************************************************************************************************** 
 
Tafeltennisvereniging de Treffers organiseert op 9 oktober het volgende voor de basisscholen: 
 
Ping Pong Play: Groep 3 / 4 / 4 van 9.00 tot 12.00  
Voor de jongere groepen hebben wij een programma met allemaal tafeltennis spelletjes. Door groepen 
te komen en te rouleren komen alle kinderen overal een keer aan de beurt. Denk hierbij aan spelletjes 
met hand-oog coördinatie. Ook hebben we een tafeltennisrobot en black light tafeltennis. 
 
Basisschooltoernooi: Groep 6 / 7 / 8 van 13.00 - 16.00 
Voor de oudere groepen hebben we meer een toernooi verband. Door middel van wedstrijdjes en 
spelletjes kunnen de kinderen punten scoren om de wisselbeker mee naar hun school te nemen.  
 
Verdeling bij de Treffers  
Uiteraard zorgen we voor drinken en iets te eten tijdens een pauze en zijn er voldoende vrijwilligers om 
dit evenement te begeleiden. Denk hierbij ook aan gediplomeerd EHBO'er.  
 
Planning: 
- Op 27 september brengen wij inschrijfbriefjes voor in de klas naar de basisscholen 
- Op 4 oktober komen wij de briefjes weer ophalen. 
 
Kosten: 
Helemaal niets. Het doel is om kinderen een leuke dag te bezorgen en kennis te laten maken met de 
sport. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob van Beek 
Tafeltennisvereniging de Treffers 
 
 

 

http://www.stichtinggroenlicht/

