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Algemene informatie: 
 

Kermis. 
Deze week ontvangt u onze nieuwsbrief op donderdag i.v.m. ‘De Veense Kermis”. 
Ik wens iedereen een fijn feestweekend toe! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
Weekagenda: 

 

maandag  26-09 Na schooltijd: SMT-overleg. 

dinsdag  27-09 * 

woensdag  28-09 Verkiezing Kinderraad. 

donderdag  29-09 Voorstelling Kijkkunst voor de groepen 3 en 4. 

vrijdag  30-09 Verzending nieuwsbrief 6. 

 
 
 
 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
Inmiddels hebben wij de werkjes over het thema kermis afgerond. De kinderen hebben mooie eendjes 
gemaakt en gevangen, botsauto's gevouwen en lolly's van klei gemaakt. Dit weekend mogen ze gaan 
genieten van een echte kermis en corso. Alvast veel plezier. 
Het thema van de komende weken is "Voor altijd jong". Wij gaan het veel hebben over opa's en oma's. 
De letter van de week is de letter m van muur.  
Vanaf afgelopen dinsdag komt juf Evelien iedere week in groep 1/2B. Zij komt ons helpen in de groep en 
gaat ook af en toe les geven. 
In groep 1/2A zijn Jesse en Emma deze week begonnen en in groep 1/2B hebben wij Manou mogen 
verwelkomen. Veel plezier op de Elckerlyc! 
Communicatie: 
Wij zijn begonnen met de skill communicatie. De komende weken gaan wij daar extra aandacht aan 
besteden. Ook hebben wij uw hulp daarbij nodig.  
De kinderen maken volgende week een mooie tekening op een brief voor opa en/of oma. Deze brieven 
krijgen ze op vrijdag 30 september mee naar huis en het is dan de bedoeling dat de brieven bij opa en/of 
oma worden bezorgd. Het zou fijn zijn, als opa en/of oma een brief terugschrijven die wij dan kunnen 
voorlezen, in de groep, op vrijdag 7 oktober. Op deze manier sluiten wij deze skill af. Alvast bedankt voor 
uw medewerking. 
 
Fijn kermis/corsoweekend! 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3A en 3B: 
Wat hebben de kinderen hard gewerkt deze week! 
Wij hebben onze eerste rekentoets gemaakt en ook hebben wij de lettertoets en woordleestoets gedaan. 
In de klas oefenen wij bij rekenen extra met het correct schrijven van de cijfers, want dat blijkt soms toch 
nog wel lastig.  Bij de lettertoets stonden de letters p, v, k, s, i, r, aa, m en e centraal. Deze moeten wij 
inmiddels vlot kunnen lezen. Bij de woordleestoets ging het om het zoemend (of vlot) en correct lezen 
van woorden als bijvoorbeeld maak, ik, aas, vaar, pim, sis en kaas. Hiermee hebben wij kern 1 afgerond 
en zijn wij woensdag gestart met kern 2 van lezen. Het thema van deze kern is 'Dag en nacht'. De 
kinderen hebben een doelenkaart meegekregen, waarop staat welke letters in kern 2 aan bod komen. 
Wilt u de letters en woordrijtjes thuis oefenen? Graag! De aangeboden letters komen ook aan bod in de 
schrijflessen. Na het herhalen en inoefenen van extra rekenopdrachten beginnen wij maandag aan een 
nieuw blok.  
Groep 3a heeft elke dinsdag een stagiaire in de klas. Ze heet Yasmine Hoogkamer en ze is afgelopen 
dinsdag begonnen. Ze heeft met ons een quiz gedaan en de kinderen waren al erg enthousiast! 
Met plezier delen wij u mee dat ook de groepen 3 zijn voorzien van enthousiaste klassenmoeders en -
vader! 
In groep 3a is Maarten van der Meer (Olivier) de klassenvader  
In groep 3b zijn Jolanda van Es (Dyon) en Angelika Steijn (Jena) dit jaar de klassenmoeders. 
  
Skill Communicatie 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat wij deze week gestart zijn met de skill communicatie. 
Communiceren doen wij de hele dag. Centraal hierbij staan vragen als: Hoe vraag je iets aan elkaar? Hoe 
geef je antwoord? Wat doe je als je iets wilt vragen, maar de juf is even in gesprek? Wat zeg je of wat 
doe je als iemand onaardig is? etc. Wij hebben geleerd dat het maken van duidelijke afspraken - en je 
daaraan houden - hierbij heel belangrijk is! 
  
Wij wensen jullie nog heel veel plezier bij alle kermisactiviteiten! Geniet van de vrije vrijdag en tot 
maandag. 
  
Groetjes, juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje, juf Carla 

 

Groep 4: 
 Wat een kermiskoorts heerste er deze week in de groep..............  Ook nog hard gewerkt tussendoor, we 
hebben de taaltoets afgemaakt en ook het eerste blok van rekenen afgesloten met een toets. 
Met taal zijn we gestart met thema 3, 'hoe heet jij?'. We hebben het deze week gehad over de 
persoonsgegevens die bijvoorbeeld op je identiteitskaart staan. Het zou leuk zijn al de kinderen een kopie 
van hun eigen paspoort of identiteitskaart meenemen, we zullen deze op een groot vel verzamelen en de 
verschillen bekijken. 
Communicatie: 
In de klas zijn we ook gestart met de eerste skill van dit schooljaar; COMMUNICATIE. We hebben onze 
naam getekend in hiërogliefen, best lastig dat communiceren in het oude Egypte! In de klas maken we 
een tijdlijn, hoe werd er gecommuniceerd vroeger, nu en..in de toekomst!?!? De kinderen mogen 
voorwerpen en plaatjes meenemen rondom deze tijdlijn 
.  
We wensen jullie heel veel plezier op de kermis en komen elkaar vast nog tegen! 
  
Juf Dyonne en juf Danny 
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Groep 5: 
Er wordt in groep 5 hard gewerkt aan de tafels. De eerste 3 tafeldiploma’s zijn al gehaald en het 
groepsgemiddelde gaat elke week omhoog. We zitten nu op de 50!  
Communicatie: 
We zijn begonnen met de eerste skill van dit schooljaar: communicatie. In de klas hangt een tijdlijn. Hier 
hangen we verschillende communicatiemiddelen op over vroeger, over nu en ook bedenken we hoe het 
er in de toekomst uit zal zien. Brieven schrijven is natuurlijk ook een middel van communiceren. De 
kinderen hebben in de klas een brief geschreven aan hun opa, oma of iemand anders. Hierin vragen ze 
dingen over vroeger. Hoe ging dat in de tijd dat er geen mobiele telefoons en computers waren? Het is de 
bedoeling dat de kinderen de brief langs brengen of opsturen en het zou natuurlijk leuk zijn als er een 
brief terug komt! Als afsluiting van de skill kunnen de kinderen de brief die ze terug hebben gekregen 
voorlezen in de klas. 
 
Groeten van juf Yvonne en juf Anika 

   

Groep 6: 
Van rekenen en taal hebben we de eerste toets gemaakt. Je kunt ook nog steeds een flyer ophangen als 
je graag in de Kinderraad wilt.  
Veel kinderen hebben tijdens de feestweek meegedaan aan bijvoorbeeld de Oranjeloop. Ook gingen er 
veel kinderen naar het Luchtkussenspektakel op woensdagmiddag. We hebben er over verteld en er een 
mooie tekening van gemaakt. 
We hebben een stagiaire in groep 6. Dinsdag was ze voor het eerst bij ons. Ze heet Merel Breedveld. 
Vrijdag zijn jullie vrij. Veel plezier tijdens de verenigingenoptocht (als je meedoet) en een fijne kermis! 
Communicatie: 
Deze week zijn we gestart met onze Skill Communicatie. We hebben geleerd wat een Telegraaf is en dat 
je daar mee kunt morsen. Zie ook de informatie en foto's op facebook. We hebben ook een 
geheimschrift ontcijferd en er zelf één gemaakt. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 28 september: Toets Hoofdstuk 1 Aardrijkskunde. 
 
Nogmaals veel plezier tijdens het kermisweekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
Deze week hebben we veel toetsen gemaakt; rekenen, aardrijkskunde, spelling en taal. En dat terwijl we 
in ons hoofd al veel met de kermis bezig waren. Gelukkig ging het prima! Ook hebben we kennis gemaakt 
met onze stage juf Jolien, zij komt elke dinsdag bij ons in de groep.  
Volgende week gaan we starten met de gedichten! Vergeet niet te oefenen. Ook gaan we dan beginnen 
met het ontwerpen van de vredesposters. En we gaan aan de slag met de nieuwe blokken van rekenen, 
taal en spelling. Maar vooral; eerst genieten van de KERMIS!  
Communicatie: 
Bij communicatie dacht iedereen meteen aan praten. Vervolgens kwam het mailen, appen en chatten 
voorbij. Maar ook alleen met je gezicht, tekens en verkeersborden wordt gecommuniceerd. We hebben 
een uitzending van 'Nieuws uit de Natuur' bekeken over communicatie en zijn vervolgens aan de slag 
gegaan met morsecodes. Kendahl zijn opa heeft een 'telegraaf' thuis, erg leuk dat deze even bij ons in de 
klas mag komen! 
Huiswerk: 
* Gedichten voor Thijmen, Sil en Yasmin 
* Huiswerkblad Kermis 
* Genieten van de kermis en alles eromheen! 
 
Fijne kermisdagen! Groeten van juf Marian en juf Marja G. 
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Groep 8: 
Deze week zijn in groep 8 de eerste toetsen voor rekenen en taal gemaakt. Ook was onze stagiaire 
Sharon voor het eerst in de klas. Zij komt voorlopig iedere donderdag. 
Volgende week woensdag 28 september zijn de verkiezingen voor de kinderraad. Wie gaat ons dit jaar 
vertegenwoordigen? Op die zelfde woensdag begint voor groep 8 ook de verkoop van de 
kinderpostzegels. Ze zijn dan een kwartiertje eerder uit! Het is handig om dit ook even door te geven bij 
de BSO, als uw kind daar altijd op woensdag heen gaat. 
Skill: Communicatie: 
We zijn begonnen aan het piekerpad ‘communicatie’, best wel pittig! Ook is onze tijdlijn al in de maak. 
We hebben al informatie gezocht over o.a. de boekdrukkunst, de telegraaf, de telefoon, enz. Volgende 
week gaan we een brief schrijven aan opa of oma. We hopen natuurlijk wel antwoord terug te krijgen. 
Huiswerk: 
Vrijdag 30-09: woordenschat blz. 9 t/m 12. 
 
Veel plezier op de kermis, wie weet komen we elkaar daar nog tegen, Juf Joukje en juf Henriëtte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jarigen: 
 
Van harte gefeliciteerd! 
24 Mats Schoo 3B 

26 Daan de Jeu 7 

26 Storm Koedam 7 

26 Yasmin van der Meer 7 

29 Tom Loos 7 

29 Olivia Visser 8 
 

Onze school doet mee aan het Wereldrecord programmeren!   

Op vrijdagochtend 14 oktober om 9.00 uur gaan meer dan 13.000 kinderen uit 
groep 7 en 8 van het basisonderwijs leren programmeren. Stichting CodeUur 
organiseert dit wereldrecord om meer kinderen in het basisonderwijs te laten 
kennismaken met programmeren. Zo kunnen kinderen en leerkrachten de 
mogelijkheden van nieuwe technologie ontdekken. De lessen worden verzorgd 
door enthousiaste vrijwilligers die zich als gastdocent hebben aangemeld. 
Ook onze kinderen uit groep 8 doen ook mee. Zij krijgen op 14 oktober één uur 
programmeer les. 
 

 

 


