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Algemene informatie: 
 

COVID-19. 
Op dit moment zijn er (nog) geen aanpassingen aan de procedures voor het basisonderwijs. Uiteraard 
hopen we allemaal dat de komende activiteiten (Sint, Kerst, etc.) door kunnen gaan.  
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  08-11 * 
dinsdag  09-11 Na schooltijd: stuurgroepoverleg schoolontwikkeling. 
woensdag  10-11 Speelgoed mee groepen 1/2. 
donderdag  11-11 Directeur gehele dag afwezig i.v.m. overleg. 
vrijdag  12-11 Verzending nieuwsbrief 10. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben we weer volop over de herfst gewerkt. Grote Vos en Kleine Vos leren ons heel veel 
over de herfst en de natuur.  
Afgelopen woensdag hebben we ook een ontzettend leuk ontbijt gehad met elkaar, het was zo 
gezellig, we hebben héérlijk in onze pyjama gegeten.  
Volgende week is de laatste week dat we over de herfst gaan werken en de letter van de week is de 
letter S. De kinderen mogen spulletjes meenemen die met de letter S beginnen.  
Het cijfer van de week is de 5.  
Lynn is in groep 1-2 C begonnen en we wensen haar een hele leuke tijd toe bij ons op school! 
We wensen iedereen een heel fijn lang weekend! 
 
Groetjes, 
De kleuterleerkrachten. 
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Groep 3: 
Wat een heerlijk ontbijt hadden we woensdag, moeders van Jason, Robin en Isa, bedankt voor jullie 
smeerhulp!  
Deze week hebben we de oe van doek en de z van zee geleerd. Ook gelijk de schrijfletters oe en d 
geleerd en wat ging dat goed, toppertjes hoor! Met rekenen hebben we weer gewerkt met + en - (erbij 
en eraf) en hebben we gerekend met eierdozen, als er 10 eieren in de doos passen en ik zie er maar 6, 
hoeveel zitten er dan onder de doek? 
Volgende week hebben we weer muziekles van meester Wim, leuk. 
We zijn verdergegaan met ons project 'bolletje en knolletje', spannend hoor, komende weken gaan we 
meten hoe snel de bollen en knollen groeien! 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
Afgelopen week hebben wij de rekentoets van blok 2 gemaakt. Het inoefenen van plus- en min 
sommen t/m 10 en 20 blijft een punt van aandacht. De sommen worden steeds lastiger en een goed 
geautomatiseerde basis is hiervoor heel belangrijk. We oefenen dit vaak. Met spelling hebben wij 
categorie 7 geleerd. Eeuw-ieuw-woord: ik denk aan de “u”. Zie ook: https://youtu.be/5E_TRUYZkYQ 
Met taal hebben we de 'nieuwe' categorie samenstelling geleerd. 
Woensdag was het schoolontbijt. Behalve dat het gezellig was en er heerlijk gesmikkeld is, hebben we 
ook gesproken over waarom ontbijten nu zo belangrijk is.  
Donderdag heeft Lucan met ons gevierd dat hij officieel Nederlands is. We hebben kunnen smullen van 
Nederlandse specialiteiten. Hij is erg blij mee! 
 
Toen was het alweer tijd voor een lekker lang weekend. Geniet ervan! Juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Deze week hebben wij veel toetsen afgerond. Er is hard gewerkt.  
We zijn gestart het een nieuw thema van taal: ‘de dierentuin’. Met Natuur hebben wij de toets 
nabesproken en zijn we met een nieuw hoofdstuk gestart: energie. We leerden over stroomkringen en 
stroombronnen, interessant hoor! Woensdag hebben wij gezellig met elkaar ontbeten op school. 
Lekker knus in pyjama. Wat was het gezellig en wat hebben we veel gegeten.  
Volgende week starten wij met een nieuw thema van Atlantis: ’De lucht in’.  
 
Huiswerk: 
Leesbeurten 5A op chronologische volgorde: Jinthe, Jesslyn, Yasmina, Puck, Finn. 
Leesbeurten 5B op chronologische volgorde: Noor, Sepp, Luuk, Zoë, Sylvie. 
Oefenen tafels  
 
Fijn weekend! 
De juffen van groep 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/5E_TRUYZkYQ
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Groep 6: 
We hebben weer hard gewerkt deze week. Maandag hebben we het eerste deel gedaan van de toets 
van Blits. Volgende week maken we de toets af. Met rekenen hebben we het gehad over getallen t/m 
10.000, minsommen met kleine verschillen waardoor je beter kunt aanvullen, perspectief bekijken en 
tafels. Bij taal hebben we nieuwe woorden die horen bij pronkstukken geleerd zoals boeiend, de 
catalogus, uniek en de vitrinekast. Ook hebben we het gehad over titels en bijschriften. Volgende week 
mogen de kinderen het pronkstuk van hun verzameling meenemen (of een foto ervan) om daar in de 
klas een titel en bijschrift bij te maken. Dan creëren we samen ons eigen museum vol met 
pronkstukken! Bij spelling hebben we geoefend met werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en 
voltooide tijd. In de Atlantis lessen hebben we geoefend met het lezen van woorden met -air, -aise en -
ance en hebben we geleerd hoe we een opsomming in de tekst kunnen herkennen. 
Woensdag hebben we met elkaar ontbeten in de klas. Leuk dat sommige kinderen in pyjama kwamen 
en het was heerlijk!  
Leesbeurten: Teije (8/11), Sterre (9/11), Jari (10.11), Medy (11/11) en Floor (12/11). 
Huiswerk: di 9 november: werkblad (werkwoord)spelling 
 
Geniet van het lange weekend, groetjes van juf Douwina en juf Dyonne! 
 

 
Groep 7: 
 Dinsdag was de prijsuitreiking van de vredesposterwedstrijd. In onze groep zijn zelfs 2 prijzen 
gevallen! We hebben ook een excursie voor de hele groep naar Dobbe Export gewonnen. 
Tijdens het Nationaal Schoolontbijt is er heerlijk gegeten en was het heel gezellig. Er werd ook heel 
creatief met broodbeleg omgegaan; er werden leuke gezichtjes gemaakt op brood 😋😋. Ook hebben 
we deze week kennisgemaakt met 'het sexy fokschaap' en 'het ex- kofschip'. Een lastig stukje van de 
Nederlandse spelling, maar het ging al heel goed!  
Met Kwink hebben we het gehad over de keuzes die je kunt maken en de gevolgen daarvan voor jezelf 
en voor de ander. We bespraken verschillende situaties en gaven advies wat de beste keuze is. 
Belangrijk om rekening te houden met de ander, maar je hoeft natuurlijk niet altijd iets tegen je zin in 
te doen om de ander te plezieren. Een compromis is dan de beste optie! 
 
Volgende week staan er toetsen op het programma, gaan we kijken welke kinderen biebassistenten 
willen worden, komt meester Wim weer muziekles geven, gaan we naar de laatste gedichten luisteren 
en gaan we lootjes trekken voor de sinterklaassurprises. Denk dus alvast na over je cadeauwensen.  
 
Huiswerk: 
Di 9 nov; taaltoets Familie (geen maakwerk deze week)  
Vrij 12 nov: geschiedenis toets 
Gedichten: Ilyas, Jace, Dylan, Rijk, Mads 
Nadenken over cadeauwensen. 
 
Geniet van het extra lange weekend!  
Groetjes juf Mieke, juf Marian en juf Dyonne 
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De groepen 8: 
Wat een leuke week hebben we achter de rug. Weliswaar ook met wat toetsen, maar ook met een 
heerlijk ontbijtje op school. Wat zijn we weer lekker verwend. Er was thee, melk, fruit, kaas, paprika, 
komkommer, verschillende broodjes, crackers en zelfs yoghurt. Ook nog wat zoet beleg voor de 
liefhebbers.  
Ook kwamen er wat mensen kijken in de klas hoe wij werken met onze nieuwe leesmethode Atlantis.  
De groepen 8 hebben het in het eerste hoofdstuk van Atlantis over Indonesië. Over de flora en fauna 
en het klimaat, over arm en rijk, over de VOC en over Indonesië in de Tweede wereldoorlog.  We 
oefenen aan de hand van die teksten zowel begrijpend als technisch lezen en woordenschat. Ook 
wordt er veel tijd besteed aan leespromotie, dus hoe we lezen en boeken leuk kunnen maken voor de 
aankomende pubers…… 
Op donderdag is het nieuwe huiswerkboekje mee naar huis gegaan, nu met allemaal 
rekenopdrachten. Ook de indeling voor de adviesgesprekken is meegegaan. 
Huiswerk: 
Vrijdag 12-11: Huiswerkboekje rekenen blad 1 maken. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
5-11 Job Hoogenboom (2016) 1/2C 
5 Noor Struive (2012) 5B 
6 Rijk Hofman (2011) 7 
7 Bo June Keijzer (2016) 1/2C 
7 Floor Ouwerkerk (2012) 6 
8 Siem Hofman (2015) 1/2C 
9 Maud van der Meer (2015) 3 
11 Wessel van der Kwaak (2010) 7 
11 Dani Scheffer (2011) 6 
12 Lana van der Heijden (2009) 8B 
12 Storm van der Heijden (2009) 8A 

 

 
 

 


