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Algemene informatie: 
 

Kinderboekenweek 2020. 
Het is alweer bijna zover… de start van de Kinderboekenweek! Tijdens de Kinderboekenweek staat 
eigenlijk alles in het teken van boeken voor kinderen en lezen. Het gaat natuurlijk niet alleen over ‘het 
schrijven’ van verhalen of gedichten, maar ook over het ‘illustreren’ van boeken. Veel boeken zijn 
immers beroemd geworden omdat de illustraties erbij geweldig zijn. Ook wij doen weer mee aan de 
grootste, succesvolste én leukste leesbevorderingscampagne van het jaar! Met het thema En toen? 
gaan we van 30 september t/m 11 oktober terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over ridders, 
verplaatsen ons in oorlogstijd of komen misschien wel van alles te weten over de Oudheid. Je hebt 
geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken: verken werelden uit het verleden door het 
lezen van boeken! Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar De diamant van Banjarmasin van Arend 
van Dam. Kinderen voor kinderen heeft weer een lied geschreven voor de KBW. Luister het lied 
hier: https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s 
Reminder namens de werkgroep: 
Om het podium in de aula leuk aan te kleden en om in de klassen iets te laten zien, is de werkgroep op 
zoek naar: 
- leesboeken van vroeger (kinderboeken), 
- fossielen, oude opgravingen, etc. 
- oude schoolspullen, 
- speelgoed van vroeger, 
- oude kledingstukken van vroeger, 
- dino's, ridders, oude werktuigen, etc. 
 
Heeft u iets voor ons te leen? Wilt u het dan meegeven voor aanstaande dinsdag 29 september? Zet 
uw naam en de groep van uw kind erop, dan komt alles ook weer netjes terug!  
Wij wensen iedereen veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 

maandag  28-09 MT-vergadering na schooltijd. 

dinsdag  29-09 * 

woensdag  30-09 Start Kinderboekenweek. 

donderdag  01-10 * 

vrijdag  02-10 Verzending nieuwsbrief 05. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Wij gaan de komende week het thema "Agent en Boef" uitbreiden met verkeerborden en afspraken in 
het verkeer.  
De letter van de week is de m van maan. De kinderen mogen spulletjes met deze letter erin of in het 
begin meenemen voor in de lettermuur. Het zou erg fijn zijn als wij veel spulletjes in de klas 
verzamelen. 
Op woensdag 30 september starten wij met de Kinderboekenweek. Het thema is "En toen?"  
Wij zullen aandacht besteden aan dit thema door diverse kringactiviteiten. 
Op donderdag gaan wij naar de gym, wilt u hier rekening mee houden met kleding- en schoenkeuze? 
Alvast bedankt. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De Kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Wat is weer goed gewerkt deze week! We hebben weer nieuwe letters en woorden geleerd. De letters 
r, e en v kwamen aan bod in de woorden raak, rem en vis. Volgende week ronden wij kern 1 af door 
middel van een letterkennis- en woordleestoets. De kinderen hebben een oefenboekje van kern 1 mee 
naar huis gekregen. Zo weet u als ouder ook met welke woorden en letters wij bezig zijn en kunt u 
samen oefenen. Ook blok 1 van rekenen ronden wij volgende week af.  
Met Kwink zijn wij bezig geweest met het geven en ontvangen van complimenten. Wat is een 
compliment? Hoe voel je je als een compliment krijgt? Wat doet dat met de sfeer in de klas? We 
hebben complimenten uitgedeeld en ontvangen, dit was erg leuk en gezellig!  
Volgende week woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'EN TOEN'. 
Leuke boeken en spullen van vroeger (voorzien van naam+klas van uw kind) mogen mee worden 
genomen naar school.  
 
Fijn weekend allemaal!  
Juf Demi  
 

 

De groepen 4: 
Wat is er weer goed gewerkt afgelopen week! Met taal hebben we de moeilijke woorden en 
opdrachten uit de toets extra geoefend. Volgende week starten we met blok 2 Onderweg. De nieuwe 
stencils voor woordenschat krijgen de kinderen volgende week vrijdag mee. We oefenen deze woorden 
op school, maar ook thuis mag er natuurlijk geoefend worden met de woorden en hun betekenis. Deze 
komen altijd terug in de toets. Met rekenen hebben we onder andere verder geoefend met de tafels, 
met de nadruk op herhaald optellen. 3x4= hetzelfde als 4+4+4=  
Ook hebben we gewerkt over oppervlakte en blijven we goed oefenen met de erbij en eraf sommen 
t/m 20. Hiervoor oefenen we regelmatig ook op tempo. Onze eerste spellingtoets is ook geweest. 
Lastig hoor met de ei/ij, g/ch, au/ou en f/v. We oefenen lekker door! Met schrijven zijn wij bezig met 
de hoofdletters. We hebben de A, B, C en D al geleerd. Aan de hand van de methode Kwink werken we 
aan een fijne groep. Tot nu hebben we gesproken over: Een veilige groep die maak je samen, 
Afspraken? Weet waarom! En Doe als Condor: zeg het positief! 
 
Volgende week mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen (of erover vertellen) in het kader 
van de Kinderboekenweek.  
 
Wij wensen iedereen een fijn weekend! 
Juf Danny, juf Hanna, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 5: 
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema van taal: Nacht! We hebben besproken wat een 
nachtbraker is en een nachtwaker! Volgende week krijgen de kinderen de woorden die horen bij dit 
thema mee naar huis. 
Met rekenen hebben we geoefend om de getallen tussen 0 en 1000 op de goede plaats op de 
getallenlijn te plaatsen. Dit ging al best goed! Ook hebben we het klokkijken, zowel analoog als 
digitaal, herhaald. Dit is voor veel kinderen nog lastig. Misschien goed om thuis nog eens te oefenen. 
Woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek. Het thema is: "En toen…". Heeft u nog spullen 
van vroeger die we kunnen laten zien in de klas? 
Huiswerk: 
Dinsdag: de Tafel van 4 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Deze week gaan we weer op ontdekkingsreis tijdens de lessen van Atlantis. Nu volgen we de reizen 
van de Vikingen. Zij hadden speciale boten (een Drakkar) om verre zeereizen mee te maken.  
Zij bezochten ook de stadjes en dorpen in Nederland. De meeste mensen waren doodsbang voor de 
Vikingen, omdat ze kwamen om te roven en te plunderen! Tijdens rekenen behandelen we de 
verhoudingstabellen. We lezen verhaaltjessommen. Voor 6 kinderen hebben we bijvoorbeeld één taart 
nodig. Maar hoeveel taarten heb je dan nodig voor 72 kinderen? We hebben deze week ook de 1e 
toets van taal en spelling gemaakt! De Kwink van de week is: "Gedoe in de groep, doe iets! We 
bespreken wat je kunt doen als er "gedoe" is, bijvoorbeeld als er iemand gepest wordt. 
Op vrijdagmiddag hebben we een "stapel" dieren getekend. Dat ziet er grappig uit. 
Ook hangen er inmiddels mooie bomen in de klas, gemaakt van puzzelstukjes. Knap gedaan! 
Huiswerk: inleveren dinsdag 29 september kopieerblad spelling (grammatica). 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

De groepen 7: 
We hebben deze week de eerste stappen gezet in het maken van onze eigen strip! Allereerst moesten 
we het scenario schrijven en plannen hoe de strip eruit komt te zien. Als we klaar zijn bundelen we alle 
strips van de klas zodat we een stripboek van groep 7 hebben! Volgende week gaan we nog oefenen 
met woordenschat en taalverkennen om daarna met een toets het blok af te sluiten. Voor spelling 
hebben we deze week het blok al afgesloten met een toets. Voor de rekenles hebben we geoefend met 
cijferend vermenigvuldigen (de groep 7 manier), breuken, verhoudingstabellen (oeh dit was toch weer 
best moeilijk!) en kubieke decimeters. Het is dan wel hard werken in groep 7, maar we leren er een 
hoop van! 
Dinsdag was het buitenlesdag! Groep 7B heeft verschillende leeractiviteiten naar buiten verplaatst 
waarbij we lekker konden bewegen. De foto's hebben jullie vast al gezien in Parro. 
Woensdag t/m vrijdag was er geen internet waardoor er niet gewerkt kon worden met de 

Chromebooks! Gelukkig kunnen we ook hard werken op werkbladen en in schriften 😉. 
Maandag en dinsdag was juf Dyonne afwezig. Fijn dat juf Anne en juf Yvonne konden invallen. Het 
gaat met invaljuffen natuurlijk wel soms een beetje anders. Dit betekent voor groep 7A dat ze deze 
week geen huiswerk hebben meegekregen.  
Huiswerk groep 7B: 
29-9 Werkblad werkwoordspelling en cijferend vermenigvuldigen.  
 
Fijn weekend, groetjes de juffen van groep 7 
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Groep 8: 
Deze week hebben we het in de klas veel gehad over “Pesten”, want het was deze week de “Week 
tegen Pesten 2020”. In deze week staat het aanpakken van pesten en een veilige school centraal.  
Zeker als je elkaar een tijd niet gezien hebt, in verband met de zomervakantie, is het belangrijk om 
weer nieuwe normen te stellen en met de klas te bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Op deze 
manier kunnen we samen zorgen voor een goed sfeer in de klas.  
De sfeer in onze groep 8 is op het moment al erg prettig en dat willen we graag zo houden! 
Op woensdagochtend zijn we gestart met de Kinderpostzegelactie. Door kinderpostzegels te verkopen 
zetten de leerlingen zich in om ruim 90.000 kinderen te helpen aan een veilig thuis. 
Uiteraard heeft het comité er goed aan gedacht om de verkoop van de postzegels corona-proof te 
houden. Zo wordt er gewerkt met een verkoop box en kunnen er ook digitaal postzegels verkocht 
worden. Alle informatie vindt u in de flyer die de leerlingen mee naar huis krijgen en kunt u ook vinden 
op de website: kinderpostzegelss.nl  
Uiterlijk woensdag 30-09 moet alles weer in de klas worden ingeleverd. We wensen iedereen veel 
succes bij het verkopen!! 
Vanaf deze week hebben wij op dinsdag een stagiaire in de klas, Lisanne. We wensen haar veel plezier 
en succes bij ons op school. 
Boekenbeurten: 
Maandag 28-09: Dione en Robbin 
Dinsdag 29-09: Chiel en Jinthe 
Woensdag 30-09: Sam en Tim 
Donderdag 01-10: Daisy en Evy 
Vrijdag 02-10: Fien en Angel 
Huiswerk: 
Dinsdag 29-09: Taaltoets thema China, woordenschat leren 
Woensdag 30-09: Inleveren Kinderpostzegels 
Vrijdag 01-10: Huiswerkbladen verkeer maken 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
 
 

De jarige(en): 
1-10 Belinay Davulcu (2015) 1/2A  
1-10 Sylvie Witteman (2015) 1/2B  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


