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Algemene informatie: 
 

Informatieavonden en kennismakingsgesprekken. 
De komende week staat in het teken van de informatieavonden (kleuters en de groepen 8) en de 
kennismakingsgesprekken. Vandaag is de groepsinformatie voor het huidige schooljaar door de 
groepsleerkrachten aan u verzonden. 
Fijn dat we u/jullie weer in school mogen ontvangen! 
COVID-19. 
In nieuwsbrief 4 zal ik u meenemen in de versoepelingen voor het primair onderwijs die door de 
regering zijn aangekondigd per 25 september. 
Kermisweekend. 
Veel plezier tijdens de ‘kermisactiviteiten’ die wel kunnen plaatsvinden! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  20-09 Managementteamoverleg. 

Infoavond kleutergroepen. 
dinsdag  21-09 Infoavond groepen 8. 
woensdag  22-09 * 
donderdag  23-09 * 
vrijdag  24-09 Verzending nieuwsbrief 4. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
We hebben deze week weer hard gewerkt aan het thema vriendschap en omgaan met elkaar. Vanuit 
het prentenboek: De Zoevende zebra's bouwen we dit thema steeds verder uit. Tussendoor hebben we 
het natuurlijk ook over de kermis gehad:)  
Het nieuwe cijfer van de week is de '2' en de nieuwe letter van de week is de 'z' van zebra. De kinderen 
mogen 'spullen' voor de lettertafel meenemen die met de letter z beginnen.   
Volgende week hebben we elke dag open huis van 14.00 uur tot 14.30 uur. Heeft u zich nog niet 
ingeschreven hiervoor, kan dat natuurlijk nog. We hopen u allemaal te zien volgende week. De 
kinderen die nieuw gestart zijn, krijgen nog een aparte uitnodiging.  
We wensen iedereen een heel fijn kermis-weekend, geniet ervan! 
 
Groetjes, De kleuterleerkrachten.  
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Groep 3: 
De kinderen hadden deze week veel last van kriebels, kermiskriebels om precies te zijn😉😉 Best lastig 
om dan ook nog goed je best te doen in de klas maar dat is toch gelukt! We zijn gestart met kern 1 van 
VLL (veilig leren lezen) en hebben de letters p van kip en aa van aap geleerd. Met deze nieuwe letters 
kunnen we al best veel woorden maken. De kinderen hebben een oefenboekje mee naar huis 
gekregen, elke dag 5 minuutjes oefenen zou heel fijn zijn! We hebben ook het cijfer 3 leren schrijven en 
gerekend op de chromebooks. Komende week hebben we op woensdag de eerste muziekles van 
meester Wim, gezellig.  
Deze week heeft u ook de informatiebrief van groep 3 gekregen, als er nog vragen zijn horen we dat 
graag. 
Komende week zijn de kennismakingsgesprekken, fijn dat zoveel ouders hebben ingeschreven.  
 
We wensen jullie een heel fijn (kermis) weekend, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
Deze week is Jari gezellig gestart in de groep. Welkom! We hopen dat Jari zich snel thuis voelt. Verder 
stond deze week natuurlijk in het teken van de kermis en de activiteiten eromheen. Iedere dag werd 
het EMM-terrein nauwlettend in de gaten gehouden. Waren er alweer nieuwe attracties bij? 
Spannend! Met spelling hebben we eendjes gevangen tijdens het wandeldictee. Met de woorden van 
de eendjes moesten de kinderen een zin maken. Categorie 3, het luchtwoord, hebben we herhaald. 
Luchtwoord. Korte klank + cht, met de ch van lucht (vacht, vrucht, vluchten). Behalve bij: hij ligt, hij 
legt, hij zegt. We hebben de herhaling van het hak-, zing-, en luchtwoord afgesloten met een eerste 
spellingtoets. Ook hebben we o.a. het sommendictee op tempo en het klokkijken geoefend. Er wordt 
lekker gewerkt! We verwachten eind volgende week bij de eerste taaltoets aan te komen. We hebben 
de woordjes voor het eerst op ons chromebook geoefend. Lezen jullie ze thuis ook nog eens door? 
Maar eerst... heel veel plezier allemaal op de kermis en wie weet tot volgende week bij de 
kennismakingsgesprekken. 
 
Goed weekend, juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Deze week hebben wij de tafel van 2 geoefend. Een aantal kinderen hebben de tafel behaald. Een deel 
van de kinderen vond het nog lastig. Ze hebben allemaal hun sommenstrookje mee naar huis 
gekregen, zodat u thuis het resultaat kunt zien en weet of er nog geoefend moet worden. Van de 25 
sommen moeten er 20 goed zijn om de tafel te behalen. Volgende week oefenen we de tafel van 5.   
Met taal hebben wij hard gewerkt aan het thema ziekenhuis. Volgende week woensdag 22 september 
sluiten wij het thema af met een toets. De kinderen hebben een blad met de woorden en betekenis 
mee naar huis gekregen om te oefenen.   
Met de Grej Of The Day hebben wij het gehad over Walt Disney, de bedenker van Mickey Mouse. De 
kinderen waren thuis al goed op zoek gegaan naar meer informatie en konden veel over hem 
vertellen, leuk! Ook keken we naar een filmpje over het magische DisneyLand Parijs. We kwamen tot 
de conclusie dat we daar best eens heen zouden willen op schoolreis 😉😉.  
Met Natuur hebben we het gehad over reptielen, amfibieën, zoogdieren en insecten en de kenmerken 
ervan. Het was weer een interessante les.  
Tijdens de Engelse les vulden wij ons paspoort in. We vulden dingen in als: My name, my favorite pet, 
the colour of my eyes and hair, etcetera. Weer een fijne en leerzame week dus 😊😊  
 
Wij wensen iedereen een fijn kermisweekend!   
Juf Demi, juf Ester en juf Nelleke   
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Groep 6: 
Deze week zijn we met taal verdergegaan aan het thema Amsterdam. We hebben naar verhalen 
geluisterd en zelf ons eigen slot geschreven! Met Atlantis hebben we geoefend met het lezen van 
samenstellingen en scannen van een tekst. Als je kijkt naar de titel, ondertitel, tussenkopjes, plaatjes, 
inleiding en het slot kun je al best goed voorspellen waar een tekst over gaat. De verhalen van Atlantis 
gaan over de Vikingen die op ontdekkingsreis gaan en over de avonturen van Marco Polo. Natuurlijk 
hebben we ook gewerkt in het thema van de kermis. Zo had ons dictee allemaal woorden als 
'draaimolen, optocht, schiettent en springkussen'. En we maken onze kermiskraam af. We hebben 
suikerspin-, snoep-, ballengooi en frietjeskramen. Knap gedaan!  Met rekenen hebben we geoefend 
met getallen t/m 10.000, handig vermenigvuldigen en cm². Tijdens de rekenles op donderdag hebben 
we ook taarten verdeeld. Stel dat je 72 kinderen een stukje taart moet geven en er gaan 6 stukjes uit 
één taart. Hoeveel taarten heb je dan nodig? 
 
Huiswerk: dinsdag 21 september inleveren kopieerblad spelling/grammatica. 
Ook handig om thuis de tafels te blijven oefenen! 
 
Veel plezier met de activiteiten die wél doorgaan tijdens de feestweek en op de kermis als je daar heen 
gaat! 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
 Wat was het een gezellige kermisweek. Veel lessen kregen een ‘kermis-sausje' en daardoor was de 
betrokkenheid erg groot. De gymles, de filmpjes tijdens de lunch, het huiswerk, de Engelse les en ook 
het dictee was in het thema kermis. Nu heeft iedereen een lekker lang weekend om van alle 
festiviteiten te genieten! 
 
Ook zijn alle gedichten verdeeld en mee naar huis gegaan. De eerste kinderen zijn pas in oktober aan 
de beurt. Veel succes en plezier met oefenen voor het voordragen. 
 
Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. De kinderen zijn bij deze gesprekken ook van harte 
welkom. Ook is de info over het schooljaar vandaag verstuurd. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt 
u die altijd stellen natuurlijk.  
 
Huiswerk: 
 Di: inleveren huiswerkblad 
Leren voor taaltoets en gedicht 
 
Veel plezier op de kermis, wordt niet te misselijk en vergeet niet te genieten! 
Groetjes juf Dyonne, juf Marian en juf Mieke 
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De groepen 8: 
We hebben deze week ons eerste toetsje van Engels gehad. Er werden woordjes overhoord, Engels-
Nederlands en Nederlands-Engels. Ging prima! 
Ook hebben we het huiswerk, werkwoordspelling, gecontroleerd en daarna samen nagekeken. 
Bij taal zijn we bezig met het thema China. We vergelijken Nederlandse en Chinese gebruiken, we 
hebben gekeken naar de verschillen in de taal en we hebben een heuse reisfolder voor China 
ontworpen. De vredesposter is deze week mee naar huis gegaan om daar in alle rust af te maken. 
Volgende week dinsdagavond hebben onze groepen 8 de informatieavond. Inloop vanaf 19.15 uur, we 
starten om 19.30 uur. In verband met de anderhalve meter regel, die op dat moment nog steeds van 
kracht is, vragen wij u om 1 ouder per gezin af te vaardigen. 
We vertellen heel kort iets over het programma van groep 8 en dan met name over de zaken die nieuw 
of anders zijn in groep 8. De focus ligt op het geven van informatie over de stap naar het voortgezet 
onderwijs. Hoe komt ons advies tot stand, hoe schrijf je je kind in, welke scholen zijn er zo al……. 
Daarnaast hopen we ook op ervaringen van ouders die al een kind op het voortgezet onderwijs 
hebben.  
Ook vinden volgende week de kennismakingsgesprekken plaats. U kunt zich daar tot vrijdag 17-09, tot 
17.00 uur via Parro voor opgeven. 
Huiswerk: 
Vrijdag 24-09: Werkwoordspelling blad 2 maken 
 
Fijne kermis allemaal, groeten van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): (rectificatie). 
12-9 Taha Altamro (2009) 7 
14 Aya Chelah (2010) 8A 
14 Manou Kuijt (2012) 6 
17 Anneloes Kuijs (2016) 1/2C 
17 Emma Olyerhoek (2012) 6 
19 Daphne Loos (2010) 8A 
20 Jesse Hartog (2012) 6 
22 Maartje Arreman (2012) 6 
24 Mats Schoo (2009) 8A 

 

 
 

 


