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Algemene informatie:
Anders dan anders: de startgesprekken.
De startgesprekken van dit schooljaar gaan anders dan gebruikelijk. U krijgt vandaag een
gespreksformulier toegezonden met vragen voor u en voor uw kind. Wij verzoeken u dit formulier in
te vullen en terug te mailen aan de leerkracht (dus niet naar het algemene mailadres van school). U
kunt daarop tevens aangeven of het startgesprek via de telefoon of via Hangouts wil voeren. In
uitzonderlijke gevallen kan het gesprek wel fysiek op school plaatsvinden, na overleg met de
leerkracht.
In november is de eerste serie 10-minutengesprekken. We hopen dat we die wel op de reguliere
manier kunnen gaan voeren, maar daar is nu nog niets over bekend. Het is nu helaas even niet
anders.
Met de auto naar school.
We constateren een toename in het naar school brengen van kinderen met de auto. Op zich is dit
geen probleem, maar we zien regelmatig auto’s midden op straat of zelfs op het zebrapad stoppen
om kinderen uit te laten stappen. Maakt u alstublieft gebruik van de parkeerplaatsen!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14-09
15-09
16-09
17-09
18-09

*
Informatieavond groep 8, inloop vanaf 19.15 uur.
*
Verzending nieuwsbrief 03.
Vrij: Kermisdag

Groepsinformatie.
De kleutergroepen:
Deze week hebben wij mooie tekeningen gemaakt met wasco en tel- en memoryspelletjes gedaan. Als
voorbereiding op ons thema "Agente en Boef" hebben wij samen met de kinderen een woordveld
gemaakt.
Als jullie leuke spulletjes (voorzien van naam) hebben die bij dit thema horen, mogen jullie dit
meenemen voor de thematafel.
Afgelopen donderdag zijn wij met de groepen gaan kijken in de gymzaal en hebben wij de route
geoefend die wij lopen naar de gymzaal. Ook hebben wij daar de afspraken herhaald die gelden bij de
gym. Helaas hebben wij nog niet alle gymschoenen van de kinderen gekregen. Wij hopen dat volgende
week ieder kind zijn eigen gymschoenen heeft.
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Het is ook belangrijk dat de kinderen op donderdag gemakkelijke kleding en schoenen aan hebben
zodat ze zichzelf makkelijk aan- en uit kunnen kleden.
Vanaf deze week hebben wij de afspraak dat knuffels niet meer in de klas mogen. Wilt u erop toezien
dat de knuffels thuisblijven.
Vandaag krijgen jullie allemaal een PowerPoint toegestuurd waarin de belangrijkste punten staan die
van belang zijn in de kleutergroepen. Ouders van nieuwe kleuters krijgen later nog een uitnodiging
voor een kennismakingsgesprek.
Vrijdag 18 september zijn wij vrij in verband met de "Kermisdag".
Fijn weekend allemaal en tot volgende week!
De kleuterjuffen
Groep 3:
Wat is er weer goed gewerkt in groep 3! We leren steeds beter hoe alles werkt in de klas. Ik ben erg
trots op de kinderen. Afgelopen twee weken hebben wij de woorden ik, kim en sim geleerd. De daarbij
behorende letters i, k, m en s hebben wij ook leren schrijven. De kinderen krijgen een
oefenschrijfboekje van de schrijfletters uit kern start mee naar huis. De nieuw geleerde letters krijgen
de kinderen steeds in hun klik-klak-boekje. Hiermee leren ze steeds meer woordjes ontdekken en
maken, die ze kunnen leggen op hun letterdoos of zelfs al schrijven. Als we de woordjes lezen, doen we
dat zoemend. Als we ze schrijven (spellen) doen we dat door ze eerst te hakken en te plakken.
Volgende week starten wij met kern 1. Met rekenen zijn wij bezig geweest met het tellen van
hoeveelheden, het koppelen van getallen aan hoeveelheden, het vergelijken van hoeveelheden en het
schrijven van de cijfers 1 tot en met 5.
Daarnaast leren wij werken op de chromebooks. We kunnen hierop de verwerking van rekenen maken
en spelen met de oefensoftware van Veilig Leren Lezen. Inmiddels hebben alle kinderen een
koptelefoon van school gekregen of hebben een eigen koptelefoon mee.
Vrijdag hebben wij kennis gemaakt met juf Henriëtte. Zij zal om de week op vrijdag voor de klas
staan.
Volgende week vrijdag 18 september zijn de kinderen vrij in verband met de kermisdag.
Ik wens iedereen een fijn weekend.
Juf Demi
De groepen 4:
Vorige week zijn we begonnen met het tutorlezen/ schoolbreed lezen. Sommige kinderen lezen met
een tutor uit groep 7, andere kinderen lezen in duo' s en weer een groep kinderen leest zelfstandig. De
hele school is op donderdagochtend aan het lezen!
Met taal schiet het blok START al aardig op, denken jullie aan het oefenen van de woorden? Met
spelling hebben we categorie 2 geleerd, het zing woord, net als bij dingdong!
Komende week is de eerste muziekles van juf Erica, leuk! Vrijdag zijn de kinderen vrij, helaas geen
kermis dit jaar, maak er toch maar een leuke dag van!
Vandaag ontvangt u de vragenlijst voor de kennismaking, dit doen we dit jaar op een andere manier
i.v.m. Corona. Graag de lijst doornemen met uw kind en dan zien we deze terug via de mail of via uw
kind.
Er is weer hard gewerkt deze week, geniet van het welverdiende weekend!
Juf Aukje, juf Carla, juf Hanna en juf Danny
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Groep 5:
Met spelling zijn we de geleerde categorieën aan het herhalen. De langermaakwoorden en de
woorden op -aai, -ooi en -oei komen in de oefeningen voor. Deze categorieën oefenen kan ook thuis!
Op schoolbordportaal vindt u bij taal de methode “Staal” voor groep 5. Daar kunt u deze regels
vinden.
Volgende week dinsdag gaan we weer verder met het wekelijks oefenen van de tafels. Voor komende
dinsdag is de tafel van 2 aan de beurt. Dit kunnen de kinderen ook thuis oefenen. Tafeltrainer op
www.minipret.nl is een aanrader!
Via Parnassys hebben we een informatie formulier gestuurd en een presentatie over de werkwijze in
groep 5. Wilt u het gespreksformulier terugmailen of geprint mee naar school geven?
Goed weekend!
Juf Ester en juf Nelleke.
Groep 6:
Deze week zijn we gestart met het eerste blok van rekenen. We herhalen het "ongeveer" uitrekenen en
we leren welke maat je bijvoorbeeld gebruikt voor een deur, een schrift of de afstand op een
verkeersbord. We kiezen uit km, m, dm, cm en mm. Ook de tafels blijven aan bod komen. Nu vooral
ook de deeltafels. Denk niet alleen aan 25:5, maar ook aan 105:5. Blijf ook thuis goed oefenen. Tijdens
spelling hebben we de eer-oor-eur woorden, de aai-ooi-oei woorden en de eeuw-ieuw woorden
herhaald. Ook de grammatica kwam nogmaals aan bod. De lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, de
werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden.
Om te gymmen nemen we natuurlijk allemaal onze gymkleding én gymschoenen mee! Op maandag
en op woensdag.
Inmiddels hangen er mooie bomen in de klas, gemaakt met puzzelstukjes. Ze zijn écht leuk geworden.
Goed gedaan! Ouders, nog bedankt voor het aanleveren van de puzzels!
Nog geen huiswerk, maar zoals hierboven al staat beschreven. Graag de tafels en deeltafels oefenen!
Prettig weekend!
De juffen.
De groepen 7:
Deze week zijn we gestart met het taalthema Strips. We hebben het gehad over moeilijke woorden die
erbij horen, kenmerken van strips en dialogen. Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen al
oefenen met de moeilijke woorden in hun werkboekje. Met rekenen hebben we weer even goed
gekeken hoe het ook weer zat met cijferend rekenen, breuken en grote getallen. Het was even
weggezakt, maar nu heeft iedereen de kennis weer paraat! Ook hebben de kinderen geleerd wat een
decameter is.
Tijdens de kwinklessen hebben we het gehad over samen werken aan een veilige groep. Gedurende de
week hebben we verschillende spellen gedaan die daarbij horen. Zoals 'speel je kaart' waarbij de
kinderen in groepjes een eigenschap van zichzelf moesten noemen en gingen kijken wie die eigenschap
deelde. We kwamen erachter dat de kinderen veel overeenkomsten hadden, het was lastig om iets te
bedenken wat bij maar één kind paste!
Tijdens de creatieve les hebben we voor het eerst gewerkt aan de vredesposter. Dit is een project voor
de groep 7 en 8. Zij moeten een poster maken met als thema 'Elkaar helpen geeft vrede'. De kinderen
hebben samen of zelfstandig prachtige ontwerpen bedacht en hebben de eerste schetsen al gemaakt.
De komende weken werken we hieraan verder om uiteindelijk de drie mooiste poster van de school in
te sturen voor de wedstrijd.
Fijn dat er al ouders zijn die zich hebben aangemeld als klassenouder! Voor groep 7A is dit Cindy, de
moeder van Daphne en voor groep 7B is dit Salima, de moeder van Marwa.
Volgende week hebben we de eerste muziekles en vrijdag lekker vrij!
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Huiswerk: Op de dinsdag krijgen de leerlingen huiswerk mee. De ene week iets om te leren en de
andere week iets om te maken. Volgende week dinsdag moet het eerste maakwerkblad over rekenen
worden ingeleverd.
Groetjes, juf Dyonne, juf Anika, juf Wieske en juf Marian
Groep 8:
Ook week 2 is alweer achter de rug, wat vliegt de tijd toch. We beginnen al aardig aan elkaar te
wennen.
Aanstaande dinsdagavond heeft groep 8 een korte informatieavond over de verwijzing naar het
voortgezet onderwijs. Inloop vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur. Graag 1 ouder/verzorger per
leerling. We gaan in de aula zitten om de anderhalve meter afstand aan te kunnen houden. Bij de
ingang staat een desinfecterende handspray klaar en papieren handdoekjes.
De informatie is ook per mail al naar u toegestuurd.
Ook de formulieren voor de kennismaking (dit jaar dus op papier) zijn per mail verstuurd. We vragen u
om dit formulier samen met uw kind in te vullen en daarna op school in te leveren, kan ook per mail.
Mocht u toch nog een kleine mondelinge toelichting nodig vinden, dan kunt u dit op het formulier
aangeven. Wij nemen dan contact met u op.
De indeling van de boekenbeurten is al gemaakt. Dus lekker lezen maar......
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
12-9
13
14
14
17
19

Taha Altamro (2009)
Kaelyn Ju (2009)
Aya Chelah (2010)
Manou Kuijt (2012)
Emma Olyerhoek (2012)
Daphne Loos (2010)

Berichten van derden.
Zit je op de BSO de Grote Beer of Beresterk?
Maak dan dit weekend iets voor je juf. Een kaartje of tekening. Volgende week donderdag is het de
dag van de pedagogisch medewerker. Wij zijn een verrassing aan het maken en hebben je hulp nodig.
Zie het ouderportaal voor meer informatie.
Alvast bedankt namens de oudercommissie grote Beer en Beresterk.
Beste ouders/verzorgers,
Voor de zomervakantie hebben wij de bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen uitgedeeld. In
verband met de zomervakantie heeft Schoolfoto.nl de kortingscode (5780) van 20% op fotovellen
verlengd t/m 27 september a.s. zodat u nog enkele weken de foto’s met korting kunt bestellen.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code NAJAAR20 krijg je 20% korting op
alle modellen sleutelhangers.
Wij stellen jullie medewerking erg op prijs. Alvast hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Schoolfoto.nl
Diana van der Lans
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