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Algemene informatie: 

 
Personele bezetting in geval van verkoudheid/griep. 
Zodra een leerkracht verkouden wordt en/of griepverschijnselen heeft, moet hij of zij direct 
thuisblijven en meestal ook een Covid-test ondergaan (Het kan hierbij ook gaan om een huisgenoot). 
De reden hiervoor is dat de (eerste) signalen van een Covid-besmetting lijken op die van verkoudheid 
en griep. We nemen hierin geen risico. Omdat de tijd tussen de aanvraag, het testen en de uitslag 
enkele dagen vergt, zal de leerkracht worden vervangen. Hierin zit een flinke uitdaging: Het aantal 
invallers is al zeer beperkt in het onderwijs en het wordt er niet beter op. Gelukkig hebben wij een 
aantal parttimers die wel een of twee dagen wil invallen, maar we ontkomen er niet aan dat er soms 
in een week meerdere verschillende mensen voor de groep staan.  
Ik hoop het niet, maar het is niet ondenkbaar dat we op een bepaald moment groepen naar huis 
zullen moeten sturen. Dit doen we overigens nooit op de dag zelf: er springt dan iemand in die 
ambulante taken heeft (Dit kan ook weer niet onbeperkt, want anders komen hun taken in de knoei). 
Ook voor de volgende dag proberen we vervanging te regelen. Maar daarna zou het kunnen zijn 
dat…… En dan moeten we weer een beroep doen op uw (vrije) tijd en die van uw eventuele 
werkgever. 
Het is helaas niet anders. 
Kinderen en verkouden. 
Heel veel ouders gaan serieus om met de vraag hun kind thuis te houden indien het kind verkouden is. 
Dank daarvoor. Kleuters mogen wel naar school, maar daar zit wel een grens aan. Ik zie nu toch wel 
kleuters hard niezen en soms zelfs hoesten. Het hoeft niet zo te zijn, maar zij kunnen hiermee wel hun 
leerkracht besmetten en dan krijgen we te maken met wat in het eerste artikel staat. 
Graag uw begrip en uw medewerking Dit is in ons aller belang. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 
maandag  21-09 * 
dinsdag  22-09 * 
woensdag  23-09 TOP-klas bijeen. 
donderdag  24-09 Teamvergadering na schooltijd. 
vrijdag  25-09 Verzending nieuwsbrief 04. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben we verder gewerkt aan het thema agent en boef. Er zijn mooie 
politieagenten en boeven gemaakt. Net als agent en boef hebben we de klassenregels 
besproken en afspraken gemaakt.  
Vandaag zijn we met elkaar voor het eerst wezen gymmen. Fijn dat de meeste gymschoenen 
aanwezig zijn en voor wie ze nog niet heeft, zien wij ze graag snel tegemoet.  
Wilt u nog denken aan een verschoning voor in de tas van uw kind? 
 
De kleuterjuffen  
 

 
Groep 3: 
Deze week zijn wij gestart met kern 1 en hebben wij de letter p van kip en de aa van aap 
geleerd en geschreven. 
Wij hebben kennis gemaakt met nieuwe materialen, zoals het veilig en vlot boekje 
(leesboekje) en veilig gespeld (spelling). Ook doen wij wel eens een dictee op de letterdoos.  
Met rekenen hebben wij het cijfer 6 geschreven en gingen wij verder met meer/minder, 
aantallen tellen en plaatsen op de getallenlijn.  
Ook besteden wij aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van de 
methode Kwink. Deze week ging het over een prettige groep en de regels en afspraken.  
Meester Wim is woensdag muziekles komen geven. We hebben met de boomwhackers 
muziek gemaakt, leuk!  
Op maandag, dinsdag en woensdag zal Tenia Redegeld voor haar opleiding als 
onderwijsassistente in groep 3 stage komen lopen. Wij wensen haar veel succes en plezier! 
Ook hebben wij er een nieuwe leerling bij: Basel. Veel plezier bij ons op school!  
PS: denkt u aan het inleveren van het kennismakingsformulier?  
 
Fijn weekend allemaal. 
Juf Demi  
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De groepen 4: 
Wat een heerlijk zomerweertje deze week, lekker nazomeren! 
Deze week hebben we de toets van het eerste taalthema START gemaakt. Na de toets gaan 
we altijd verder oefenen met wat we nog lastig vinden. De kinderen die de stof voldoende 
beheersen, krijgen verrijkingsopdrachten. In de loop van volgende week starten we met het 
thema Onderweg. U kunt dan weer nieuwe woordenschatwoorden tegemoetzien!  
Met spelling hebben we het luchtwoord geleerd; korte klank plus de -cht van lucht, behalve bij 
hij ligt, hij legt en hij zegt. Bijvoorbeeld vecht, tocht, echt. Het filmpje dat hierbij hoort is echt 
té grappig, deze kunt u hier terugvinden: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xI-
T_lREIuw 
Met het rekenen hebben we een start gemaakt met de tafels: wat zijn tafels eigenlijk en wat 
houdt dat precies in? We hebben keersommen bedacht bij plaatjes, bijvoorbeeld 5 
komkommers op een rijtje bij de groenteboer er zijn drie rijtjes, de som wordt dan 3x5=15. 
Ook hebben we geoefend met de hele- en halve uren klokkijken. 
We hebben al flink wat kennismakingsformulieren retour, maar nog niet van iedereen. Wilt u 
deze alsnog retourneren? 
 
We wensen iedereen een gezellig lang weekend! 
Juf Carla, juf Aukje, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
We hebben een nieuwe leerling in de klas! Zijn naam is Zien Alkurdi. We wensen hem veel 
plezier bij ons in groep 5! 
Deze week hebben we de spellingtoets van blok 1 gedaan. We hebben in dit blok geleerd wat 
een werkwoord is en welk leesteken we aan het eind van de zin gebruiken. Volgende week 
gaan we de opdrachten die lastig waren nog eens herhalen. 
Met rekenen hebben we de tafel van 7 geleerd en gekeken hoe we een lastige optelsom 
handig kunnen optellen! 
We wensen iedereen een gezellig weekend toe! 
 
Huiswerk: 
Maandag: Taaltoets over het Ziekenhuis. De woorden die aan bod komen in de toets zijn te 
vinden op de formulieren die de kinderen vorige week hebben meegekregen. Ook in de klas 
oefenen we deze woorden. 
Dinsdag: Leren: de tafel van 3. 
 
De leerkrachten van groep 5, 
Juf Ester en juf Nelleke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xI-T_lREIuw
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xI-T_lREIuw
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Groep 6: 
Deze week zijn we tóch al gestart met Atlantis, onze begrijpend leesmethode die nu wordt 
gebruikt in groep 5 en 6. De kinderen hebben hier vorig jaar ook al mee gewerkt. Voor de 
juffen is het nog een beetje nieuw. Het thema van leesboek 1 is "Ontdekkingsreizen". We 
lezen verhalen over koningin Hatsjepsoet en schatbewaarder Nehsi.  
De verhalen spelen zich af in het oude Egypte. Tijdens Kwink hebben we alweer 
kennisgemaakt met de 3e Kwink van de week. We zijn begonnen met te praten over het 
maken van een veilige groep en waarom er afspraken worden gemaakt. Deze week is er 
aandacht voor positief communiceren. Hoe doe je dat? We hebben ook ons 1e huiswerkblad 
mee naar huis gekregen. We herhalen het klokkijken, het rekenen met geld en het werken 
met verhoudingstabellen. 
Fijn dat er al zoveel praatpapieren zijn ingeleverd op papier en via de mail! Ze zijn nog steeds 
welkom. 
Huiswerk: 
Herhalen van de tafels en deeltafels (zoals al stond vermeld in de vorige nieuwsbrief!) 
Denk bij de deeltafels ook aan sommen zoals 70:5. 
Dinsdag 22 september: inleveren huiswerkblad rekenen. 
Woensdag 23 september: juf Yvon Bongers staat voor de groep. 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
En dan is de derde schoolweek in groep 7 alweer om! Er is weer hard gewerkt de afgelopen 
week. We hebben met elkaar klassenregels gemaakt, breuken vergeleken, lekker naar buiten 
geweest voor spelling en nog veel meer. De vredesposters zijn ook mee naar huis, er mag 
thuis aan verder gewerkt worden. Let erop dat je het papier oprolt en niet opvouwt! 
Op 12 oktober moeten de posters klaar zijn en gaan de juffen de 3 mooiste posters van de 
Elckerlyc uitkiezen.  
 
In groep 7 moeten alle kinderen als leesbeurt een gedicht voordragen. In tweetallen hebben 
de kinderen eerst kennisgemaakt met de rijm, het ritme en beeldspraak van de gedichten. 
Daarna mocht elk kind een eigen gedicht kiezen om uiteindelijk voor te dragen in de klas. 
Iedereen heeft het gekozen gedicht mee naar huis gekregen om uit het hoofd te leren. De 
bedoeling is dat het zo leuk mogelijk wordt voorgedragen voor de klas. Op maandag 5 
oktober zijn de eerste kinderen aan de beurt om hun gedicht voor te dragen. 
 
Huiswerk: 
- Di 22 sept de topotoets van West-Europa 
- Groep 7b heeft de taaltoets 'Strips' op di 29 sept. Dit zal voor 7a op 30 september zijn. 
 
Geniet van het lange weekend en tot maandag. 
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Groep 8: 
Deze week hebben we weer hard gewerkt. We hebben bij rekenen geoefend met inhoud en met grote 
deelsommen. Best lastig nog soms. Bij spelling zijn we veel woordcategorieën van vorig jaar aan het 
herhalen. En bij taal zijn we aan het thema China bezig. De begrijpend lezen tekst van Nieuwsbegrip 
ging dit keer over het feit dat de uitzendingen van het eredivisie voetbal eindelijk weer begonnen zijn. 
We hebben daarbij geoefend met sleutelvragen en we hebben geoefend met het maken van 
meerkeuzevragen over de inhoud van de tekst. Deze meerkeuzevragen lijken erg op de vragen zoals 
Cito ze stelt.  
Op het creatieve vlak zijn we met elkaar bezig aan de tekening voor de Vredesposterwedstrijd. Het 
thema is: Elkaar helpen, geeft vrede.  
We hebben toch een leuk aantal creatieve talentjes bij ons in de klas…. 
Afgelopen dinsdagavond was onze informatieavond. Wat fijn dat er zoveel ouders/verzorgers 
aanwezig waren. We hebben het met elkaar gehad over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
en alles wat daarbij komt kijken. Ook deelden sommige ouders hun eigen ervaringen over de VO-
school van hun oudere kind. We komen in de loop van dit school jaar nog regelmatig terug op dit 
onderwerp. Alle informatiefolders die wij van de scholen krijgen geven we mee naar huis. 
We zijn nog wel op zoek naar twee enthousiaste klassenouders, wie helpt ons uit de brand? 
Huiswerk: 
Donderdag 24-09: Engelse woordjes les 2 
Vrijdag 25-09: Spellingbladen                                                                                                                                                
 
 Groeten en een fijn (kermis)weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De jarige(en): 
19-9 Daphne Loos (2010) 7A 
20 Jesse Hartog (2012) 5 
22 Maartje Arreman (2012) 5 
24 Mats Schoo (2009) 7A 
24 Kara van Zanten (2009) 8     

 

 
 

 

 


