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Nieuwsbrief 2022- 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: 
 

De eerste week: 
We zijn het schooljaar heerlijk gestart met (te) lekker weer😊😊. 
De warmte hangt nu nog een beetje in het gebouw, maar dat zal langzamerhand in orde komen. 
Binnenkort vinden de kennismakingsgesprekken met de groepsleerkrachte(en) plaats. U ontvangt 
hiertoe een uitnodiging via Parro. 
Bij deze nieuwsbrief zit een kennismakingsformulier. De kinderen hebben deze vandaag ook in 
geprinte vorm meegekregen. 
Ik wens iedereen een goed weekend toe en graag tot volgende week! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  29-08 * 
Dinsdag  30-08 * 
Woensdag  31-08 * 
Donderdag  01-09 Bouwvergadering na schooltijd. 
Vrijdag  02-09 Verzending nieuwsbrief 02. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wat was het leuk om iedereen weer te zien in de eerste schoolweek! 
Wij hebben veel spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen en nieuwe vriendschappen te 
sluiten. De afspraken die in de klassen gelden, hebben wij ook doorgenomen zodat iedereen weer 
precies weet hoe het hoort. 
Volgende week starten wij met het thema "De dierentuin". Wie heeft er voor ons nog (knuffel)dieren 
die wij mogen gebruiken bij het project? 
De letter van de week is de i van ik. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. Misschien is 
het ook leuk om thuis extra aandacht aan de i te besteden. U kunt bijvoorbeeld insecten zoeken, een 
zelfportret laten maken met het woordje ik erboven, of het liedje "In de maneschijn" zingen.  Als u zelf 
nog leuke suggesties heeft, mag dat altijd en kunt u ze delen met de leerkracht via Parro. 
Mocht u nog geen gymschoenen (voorzien van naam) hebben meegegeven, wilt u daar dan nog even 
aan denken. Alvast bedankt. 
Op woensdag 31 augustus is juf Demi in groep 1/2B omdat juf Annemiek haar vrije woensdag heeft. 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend en tot maandag! 
Leerkrachten groep 1/2 A en B 
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De groepen 3: 
Na een lekkere lange vakantie mochten we maandag eindelijk beginnen! Voor de kinderen, maar 
zeker ook voor de juffen altijd weer even een spannend moment. Dit schooljaar leren de kinderen 
vooral lezen, schrijven en rekenen. We werken voor lezen en taal met de methode Veilig Leren Lezen 
(VLL). De methode bestaat uit 13 kernen. De eerste kern heeft als thema: Jij en ik. Een mooi thema om 
ook fijn met elkaar kennis te maken en elkaar beter te leren kennen. De kinderen leren de komende 
twee weken de letters: i, k, m en s. Ze leren korte woordjes maken en lezen. Ook leren ze het verschil in 
leesletters en schrijfletters. Bij iedere kern ontvangt u een ouderbrief waarin u ook kunt lezen wat er 
geleerd gaat worden. Voor rekenen geven wij de doelenposter mee. Ook hier ziet u per blok wat we 
allemaal gaan leren. Best wel even wennen natuurlijk allemaal. Al die schriften, het luisteren en het 
zitten, niet zo veel meer spelen, maar… de kinderen doen het al hartstikke goed! We hebben gelukkig 
ook lekker gespeeld en een mooie verjaardagskalender geknutseld.  
Tijdens de overblijf proberen we de trommels zo goed mogelijk leeg te laten eten. Mocht dit tijdens de 
lunchtijd toch niet lukken dan krijgen de kinderen hun eten mee naar huis.  
De kinderen mogen een etui en hoofdtelefoon meenemen. Volgende week gaan wij voor het eerst 
werken op de Chromebooks. Meester Erwin komt dan de uitleg geven. De Chromebooks worden 
regelmatig gebruikt als extra verwerking bij de reken- en lees/spellinglessen. Deze week hebben wij 
voor het eerst op woensdag en vrijdag gegymd. Dat was best een beetje spannend, maar ging al 
hartstikke goed.  
Wij zien u graag tijdens de kennismakingsgesprekken. Via Parro kunt u zich inschrijven. We wensen 
iedereen een goed weekend toe. Rust maar even lekker uit!  
 
Vriendelijke groet,  
Groep 3a: juf Danny (ma/di) en juf Hanna (woe/do/vrij) 
Groep 3b: juf Demi (ma/di) en juf Ruth (woe/do/vrij)  
 

 
Groep 4: 
Na een lekkere vakantie zijn we weer rustig aan begonnen. Alle vakken zijn alweer langs geweest 
maar er was ook tijd voor spelletjes, het vertellen van onze vakantieavonturen, het maken van 
afspraken en weer een beetje aan elkaar wennen. De hoofdletters A en B hebben we met schrijven 
geoefend. Wat kunnen ze netjes schrijven! De tafel van twee gingen we oefenen door te joggen en het 
maken van een werkblad. Het thema van Atlantis is op stap dat sluit mooi aan bij de vakantie. We 
konden ook een feestje vieren want Morsal was jarig. Al met al een gezellige eerste week. Denk u aan 
het inschrijven voor de kennismakingsgesprekken. 
 
Fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Na een fijne, lange vakantie zijn wij deze week weer lekker van start gegaan. We hebben veel 
groepsvormende activiteiten gedaan, zoals samenwerk spelletjes en spelletjes om elkaar nog beter te 
leren kennen.  
De tafels zijn in groep 5 erg belangrijk. We zullen daarom alle geleerde tafels veel herhalen. Elke 
dinsdag oefenen we 1 minuut de tafels. Deze week hebben we de tafel van 0 gedaan. Komende week 
oefenen we de tafel van 1. Als ze de tafel behaald hebben, mogen ze hun naam op het tafelblad in de 
klas invullen ter motivatie. Ook krijgen de kinderen elke week een raadsel/zin mee en mogen ze 
puzzelen waar het over gaat. Dit noemen we de Grey of the day. De volgende dag bespreken we het 
antwoord. Deze week was het raadsel: ''Ik leefde van 1606 tot 1669''. Het is vaak een weetje over iets 
leuks, grappigs of interessants. Wij hebben het antwoord deze week al in de klas besproken. Misschien 
leuk het hier thuis nog met uw kind over te hebben.  
Wij willen u vragen om, als u communiceert via Parro, te kiezen voor een Kindgesprek en dan de beide 
leerkrachten wil toevoegen. Zo zijn beide leerkrachten ook gelijk op de hoogte. Vanaf vandaag kan 
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iedereen zich inschrijven voor de Kennismakingsgesprekken. De communicatie hierover verloopt via 
Parro. 
 
Fijn weekend allemaal!  
Groetjes, Juf Ester, Juf Nelleke, juf Lizanne 
 

 
De groepen 6: 
Na een welverdiende vakantie, zijn we enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. We hebben 
kennisgemaakt met de nieuwe juffen. We zijn al gestart met rekenen en spelling (herhaling). Van 
rekenen maakten we de instaptoets. De tafels vinden we soms nog lastig. Blijf ook zeker thuis goed 
oefenen. Tussen de lessen door doen we spelletjes zoals "Levend memory", "Wie is het?" en het 
"Namen-balspel".  
Dan komt het aan op goed luisteren naar elkaar en samenwerken. Het eerste thema van Taal gaat 
over Amsterdam. Veel kinderen zijn daar al eens geweest om bijvoorbeeld een museum te bezoeken. 
Ook hebben we al een verjaardagskalender gemaakt om in de klas te hangen. Groep 6B heeft 
inmiddels ook een schema gemaakt voor juf Douwina die op woensdag kinderen gaat begeleiden in 
kleine groepjes. Iedere donderdag en vrijdag moeten de kinderen hun gymspullen meenemen. Het 
huiswerk deze week is het 'alles-over-mij tasje'. Hierin doe je 3 of 4 dingen van thuis in die over jou 
gaan. Denk bijvoorbeeld aan iets van je sport, een verzamelitem of je lievelingsknuffel. Als het 
voorwerp te groot is voor het tasje mag je er ook een foto van in het tasje doen. Er mag géén naam 
in/op het tasje, want we gaan er een raadspel mee doen. Het tasje moet uiterlijk dinsdag 
meegenomen worden naar school. Uiteraard neem je de spullen dinsdagmiddag weer mee terug naar 
huis. 
 
Prettig weekend! 
Groetjes Juf Bianca, juf Douwina en juf Dyonne 
  

 
Groep 7: 
De eerste week in groep 7 zit er alweer op! We hebben een heel gezellige start gehad met allerlei 
samenwerkopdrachten en spelletjes. Ook hebben we het gehad over de afspraken op het schoolplein, 
onze looproute en hoe we met elkaar omgaan. Iedereen kan het goed benoemen, nu nog eraan 
houden.... 
We hebben o.a. met onze chromebooks de verjaardagskalender gemaakt, een strip 
gemaakt/getekend over onze zomervakantie en ook al wat lessen uit de methodeboeken gedaan. Elke 
dinsdag is juf Mieke bij ons in de groep, zij komt ons ondersteunen. Het gaat helemaal goedkomen dit 
schooljaar, de juffen hebben er alle vertrouwen in!  
U kunt zich voor de kennismakingsopdrachten inschrijven via Parro. De kinderen komen mee tijdens 
het gesprek. 
Wij zijn nog op zoek naar: 
- de laatste rapportmappen. 
- een klassenouder (of 2). Wie o wie wil ons dit jaar helpen bij verschillende activiteiten/dingen 
regelen. We horen het graag. 
 
Rust lekker uit na deze eerste schoolweek. Geniet van het weekend, juf Marian, juf Anika en juf Mieke. 
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Groep 8: 
We zijn weer begonnen! En wat was het warm in de klas! 
Maar de kinderen waren erg enthousiast. We hebben veel kennismakingsspelletjes gedaan en alvast 
de verjaardagskalender gemaakt. Levend memory was ook populair. 
Daarnaast zijn we natuurlijk in gepast tempo ook al aan rekenen en taal begonnen. Bij rekenen 
kwamen de hele grote getallen aan bod, zoals miljoenen en miljarden. Ook hebben we de breuken 
herhaald. Bij taal werken we aan het thema China. We hebben al kennis gemaakt met de Chinese 
karakters. 
Voor aardrijkskunde hebben we de landen van Europa nog even herhaald. Maar natuurlijk staan dit 
jaar alle landen van de hele wereld centraal. 
Op vrijdag gaf juf Henriëtte het stokje over aan juf Joukje. En toen hadden we ook de eerste gymles 
van meester Mitchel. 
Kortom een leuke, drukke week, waar we met elkaar met veel enthousiasme aan begonnen zijn. 
We gaan er een topjaar van maken samen! 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(n): 
27 augustus Joey Koedam (2013) 5 
27 Justice Westenburg (2012) 7 
28 Adam Benalioui (2015) 3 B 
29 Jesper van der Tang (2012) 7 
30 Roel Stigter (2012) 7 
31 Rima Farossi (2014) 5 
   
1 september Zien Alkurdi (2011) 7 
   

 

 
 
 
 
 

Geachte ouders/verzorgers,  
  

Op de school van uw kind zijn/worden er brieven met informatie uitgedeeld over het (laten) 
opsteken van de fiets of skelter van uw kind voor het bloemencorso van zaterdag 24-9 
aanstaande. 
 
In deze link vindt u de informatie en het inschrijfformulier.  

  
We gaan voor een prachtige KERMIS 22! 

Met vriendelijk groet, 

Vincent Prins 

Oranjecomité 

 
 
 
 
 

 

https://www.oranjecomite.eu/jeugdcorso/inschrijven-opsteken-jeugd/

