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Algemene informatie: 

 

Sinterklaas 2019. 
Ozosnel, het paard van Sinterklaas, heeft last van koudwatervrees. Hierdoor moesten ze al per 
stoomtrein naar Nederland in plaats van met de stoomboot. Hoe zouden wij hem hiervan af kunnen 
helpen?  Donderdag 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school (vergeet deze niet 
te voorzien van naam).  Nu maar hopen dat de Sint ons weet te vinden. Lukt alles nog met de 
surprises? Jullie hebben nog anderhalve week om er iets moois van te maken.  
Veel plezier!  
De Sinterklaas werkgroep. 
 
Rapporten. 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. U kunt de rapportbladen thuishouden. De 
plastic showtas echter niet. Met andere woorden: het rapport moet niet uiteengenomen worden. 
Verder heb ik bij veel rapporten gezien dat er nog veel ‘oude’ toetsoverzichten in de map zitten. Ook 
die mag u er allemaal uithalen. 
Wat altijd in het rapport achterblijft, is het derde rapport van elk schooljaar waar alle drie de 
rapporten op vermeld zijn. 
Na elke toetsperiode (bij het tweede en bij het laatste rapport) krijgt u een volledig nieuw 
toetsoverzicht en ook dat mag u thuis bewaren. 
Pas op het moment dat uw kind in groep 8 van school gaat, heeft u een compleet rapport tot uw 
beschikking: Alle derde rapportoverzichten en een eindoverzicht met alle toetsresulaten van acht jaar 
onderwijs. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  25-11 MT-vergadering na schooltijd. 

dinsdag  26-11 * 

woensdag  27-11 * 

donderdag  28-11 Vandaag mogen alle kinderen hun schoen zetten op school! 

vrijdag  29-11 Pietenochtend.        
Verzending nieuwsbrief 11. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Fijn dat wij alle ouders even hebben mogen spreken tijdens de 10-minutengesprekken. De 
rapporten die vandaag zijn meegegeven, zien wij graag in de loop van de week terug. Vergeet u 
niet uw handtekening op het aftekenblad te zetten?  
Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas aan met de stoomtrein in Apeldoorn. Zijn paard Ozosnel 
heeft koudwatervrees. Daarom hebben wij deze week mooie roetveegpieten en tekeningen van 
Sinterklaas en Piet gemaakt. Iedereen heeft heel goed zijn of haar best gedaan. 
Groep 1/2B is afgelopen vrijdag in de Googherweide geweest om Sinterklaasliedjes te zingen voor 
en met de bewoners. Het was erg gezellig. 
De komende week werken wij nog even door met het thema Sinterklaas. Leuke leesboeken over de 
Sint zijn van harte welkom. 
De letter s van som is nog een weekje de letter van de week. Spulletjes voor de lettermuur mogen 
worden meegenomen. 
Vergeten jullie niet om donderdag 28 november een schoen (voorzien van naam) mee te nemen 
naar school? Op deze dag mogen wij onze schoen zetten. Nu hopen dat Sinterklaas niet alleen 
maar fopcadeautjes erin stopt. Zorgen jullie er wel voor om op vrijdag 29 november op tijd op 
school te zijn, zodat jullie snel een kijkje kunnen nemen in jullie schoen! 
Het blijft een spannende tijd. 
Omdat het inmiddels snel kouder wordt, is het handig om uw kleuter wanten mee naar school te 
geven. Wij proberen elke dag twee keer buiten te spelen.  
 
Wij wensen iedereen een fijn weekend, de kleuterjuffen. 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Het was prettig u allen gesproken te hebben tijdens het eerste rapportgesprek van groep 3. De 
kinderen hebben allemaal heel goed hun best gedaan en we weten nu wat al goed gaat en wat 
(nog) lastig is. De kinderen hebben hun rapport mee naar huis gekregen. Regelmatig krijgen wij de 
vraag of er ook thuis geoefend kan worden. Groep 3 heeft geen huiswerk, maar iedere dag even 
oefenen met lezen helpt de kinderen enorm. Dit kan met behulp van het oefenboekje met woordjes, 
zinnen en verhaaltjes, die de kinderen iedere kern meekrijgen. Of natuurlijk uit een leesboekje! We 
zijn lekker bezig met de Sint. Knutselen, zingen, dansen en rekenen over de Sint en zijn pieten. 
Donderdag 28 november mogen de kinderen hun schoen (voorzien van naam!) op school zetten.  
 
Fijn weekend, de leerkrachten van groep 3. 
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Groep 4: 
Fijn dat we alle ouders hebben gesproken afgelopen week over het eerste rapport, de kinderen 
hebben er keihard voor gewerkt! 
Afgelopen week hebben de kinderen de woorden van taalthema 'klein' meegekregen, we hebben 
geleerd over een het verschil tussen een klein hondje en een jong hondje, ook hebben we een insect 
leren beschrijven aan elkaar. Ook de algemene informatie over Staal spelling in groep 4 hebben de 
kinderen mee gekregen. Als u zoekt op internet met de zoekterm: Staal spelling, vindt u de 
grappige filmpjes waarmee we de categorieën aanleren, in groep 4 leren we de categorieën 1 t/m 
12, ook leren we de woorden die op de ei- plaat en au- plaat staan, later komen daar nog extra 
woorden bij. 
Donderdag mogen de kinderen hun schoen zetten, graag voorzien van naam! 
 
Fijn weekend, juf Danny en Juf Henriëtte. 
 

 

Groep 5: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Fijn dat iedereen zo goed zijn 
best heeft gedaan! 
Met rekenen hebben we deze week de toets gemaakt. Meten en wegen kwam hierin aan de orde. 
Vooral het wegen in kilo's en grammen is nog lastig.  
We wensen iedereen een gezellig weekend toe! 
Huiswerk: 
Dinsdag 26 november: Toets aardrijkskunde. 
De oefenvragen staan achterop het blad. 
 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Wat fijn dat we zoveel ouders hebben gezien op de rapportgesprekken! Vandaag krijgen de 
kinderen de rapporten mee naar huis.  
Met rekenen deze week hebben we gewerkt aan getallen t/m 10.000, de waarde van de 
getalposities, inhoudsmaten en kommagetallen. Bij spelling hebben we het 'chefwoord' geleerd, ik 
hoor 'sj' maar schrijf 'ch'. Het taalhoofdstuk Zeebenen is erg veelzijdig, zo hebben we al aandacht 
besteed aan rijmschema's, opbouw van liedjes en persoonlijke verhalen, leuk! Er is ook al veel 
geoefend met de woordenschat. 
Groep 6A is al druk bezig geweest met alle voorbereidingen voor het stopmotion filmpje. De 
kinderen hadden erg creatief gedacht waardoor ze meer knutseltijd nodig hadden dan verwacht. 
Volgende week gaan we dan echt de foto's maken, spannend! In groep 6B hebben we een omtrek 
gemaakt van onze handen. Daarin het verhaal van Sinterklaas met Piet en alle dingen die daarbij 
horen. Knap gedaan! 
Volgende week maandag komt juf Melanie (van de Klimboom) in de klas een kwartiertje 
filosoferen. Benieuwd hoe dat zal gaan! 
Huiswerk:  
Topotoets Groningen/Drenthe 
 
Groetjes van de juffen van groep 6! 
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Groep 7: 
Wat een prachtige rapporten hebben wij deze week besproken met de klas en met alle ouders. 
Willen jullie de rapportbladen van groep 7 eruit halen en dan de map z.s.m.  weer mee terug naar 
school nemen?  
Ook zijn we volop bezig met sint en piet natuurlijk! Rebussen, woordtekeningen, pointillisme, 
Mondriaan, Picasso: het is allemaal al voorbijgekomen! En er staat nog veel meer op het 
programma natuurlijk, ook in groep 7! Veel plezier met het maken van de surprise en het schrijven 
van het gedicht. Ook kijken we het Sinterklaasjournaal en dan letten we erg goed op de 'grapjes' 
die ervoor volwassen (en oudere kinderen) inzitten. 
Maandag had ons digibord niet zo'n zin en hadden we een jeugdjournaal zonder geluid; best lastig. 
Gelukkig weet groep 7 daar wel raad mee; wij geven gewoon zelf het commentaar.  
Huiswerk:  
Dinsdag topotoets Frankrijk, Spanje en Portugal. 
Denk ook aan het uitzoeken van een leuk leesboek voor de boekenbeurt. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Marian en juf Karin. 
 

 

Groep 8: 
De lootjes zijn getrokken, iedereen weet nu voor wie een surprise gemaakt moet worden. Spannend 
hoor! Er mag iets voor ongeveer 5 euro gekocht worden. En uiteraard hoort er ook een gedicht bij. 
Voor Engels hebben we een muurkrant gemaakt (in het Engels natuurlijk) over Germany. Uit iedere 
muurkrant hebben we 5 woordjes gehaald. Daar is een lijstje van gemaakt en dat wordt het 
huiswerk voor volgende week. 
Ook zijn we extra aan het oefenen met begrijpend lezen en werkwoordspelling.  
Op donderdagavond 21-11 was de inmiddels traditionele scholenmarkt. Veel kinderen zijn 
ernaartoe geweest. Ze kwamen de volgende dag met enthousiaste verhalen weer in de klas. 
Op donderdag 28-11 mogen onze leerlingen hun schoen zetten op school. En dan wachten we 
daarna in spanning af of er de volgende ochtend wat in zit…… 
Huiswerk: 
Woensdag 27-11: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 2 (samenvatting leren) 
Donderdag 28-11: Engelse woordjes leren 
Vrijdag 29-11: Huiswerkblad spelling (Voltooid deelwoorden) 
 
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte. 
 

 

De jarige(en): 

25 Jasper Bos (2010) 6B 

26 Luke van Klink (2014) 1/2B 

26 Wout van der Meer (2012) 4 

28 Xavi van der Hoorn (2013) 3A 

28 Sanne van Rhoon (2009) 7 
 

 

 

 

 
 


