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Algemene informatie: 
 

Springkussenfestival! 
We hebben er goed aangedaan de verrassing te 
verplaatsen naar de donderdag i.v.m. het weer. We hebben 
maar weinig pleisters hoeven plakken.  
De kinderen hebben zich prima vermaakt!  
 
Covid-testen. 
Mocht u behoefte hebben aan een testsetje, dan kunt u die 
aanvragen bij mij of bij Joukje de Vries. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  19-09 Na schooltijd komt onze nieuwe wethouder kennismaken. 
Dinsdag  20-09 Bouwvergadering na schooltijd. 
Woensdag  21-09 * 
Donderdag  22-09 Verzending nieuwsbrief 5. 
Vrijdag  23-09 Vrij: Kermisdag: veel plezier! 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Afgelopen week hebben we een vouwwerkje gemaakt óf een blokjes-telwerk, een dier van de mozaïek-
figuren en een schaduwenwerkje. Hiermee sluiten we het project 'de dierentuin' af. We hebben veel 
geleerd over de diverse dieren, over wat ze eten of waar ze wonen. Ook hebben we diverse Engelse 
liedjes over de dierentuin gezongen. Al met al was het een leuk project! 
Gisteren was het een beetje een feestdag op school. Op het kleuterplein stond een heel leuk 
springkussen. We konden er met ongeveer 6 kinderen tegelijk op en het was echt super om lekker te 
springen en te glijden. Na het springkussen gingen we fijn met ons eigen speelgoed spelen want het 
was ook nog speelgoeddag. Wat een feestje zo'n dag! 
Volgende week nog meer feest want dan gaan we werken, spelen en zingen over de kermis. 
De letter van de week is nog de z van zebra en het cijfer van de week is de 2. 
Iedereen een heel fijn weekend en tot maandag! 
 
Groetjes, 
Leerkrachten van groep 1-2. 
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De groepen 3: 
Deze week hebben wij weer nieuwe letters en woorden geleerd. De letters r, e en v kwamen aan bod 
en de woorden 'raak', 'rem' en 'vis'. We zijn alweer bijna klaar met kern 1. De nieuw geleerde letters 
krijgen de kinderen steeds in hun klik-klak-boekje. Hiermee leren ze steeds meer woordjes ontdekken 
en maken, die ze kunnen leggen op hun letterdoos of zelfs al schrijven. Als we de woordjes lezen, doen 
we dat zoemend. Als we ze schrijven (spellen) doen we dat door ze eerst te hakken en dan zoemend uit 
te spreken. Met rekenen zijn wij bezig geweest met plaatsbepaling, getalbeelden, de getallenlijn en de 
dobbelsteen.  
Ook hebben wij gewerkt met de Chromebooks. We maken eerst de les van rekenen in ons werkboek en 
daarna de verwerking op de Chromebooks. Goed gewerkt allemaal! 
Groep 3A knutselt op dinsdagmiddag en groep 3B op vrijdagmiddag, wellicht wilt u hier rekening mee 
houden door niet de allernieuwste kleren aan te geven? 
Vanwege 50 jaar openbare school in Oude Wetering hadden wij een verrassing voor kinderen. Alle 
groepen mochten op het springkussen die op het schoolplein stond. Een echt feestje voor ze en 
gelukkig hadden we mooi weer!  
Volgende week vrijdag (23 september) zijn de kinderen vrij vanwege de kermis.  
Wij wensen iedereen een fijn weekend en voor volgende week alvast heel veel plezier met alle 
kermisactiviteiten! 
 
De juffen van groep 3  
 

 
 
 
 
 

Groep 4: 
Vier weken in groep 4! Wat hebben we weer hard gewerkt deze week. Natuurlijk zijn we veel met de 
tafels bezig geweest. Best lastig om een plaatje om te zetten in een keer som. Maar we kunnen 
daardoor wel sneller de sommen oplossen. We zijn ook alweer toe aan de blok-toetsen. Die van 
spelling is al achter de rug. Volgende week maandag is woordenschat aan de beurt. En in de loop van 
de week die van rekenen. Gelukkig hebben we niet alleen hard hoeven werken. Donderdag konden we 
ons uitleven op de springkussens. En vrijdag hebben we mooie egels gemaakt.  
 
Allemaal een fijn weekend! Juf Yvonne en juf Carla 
 

 
Groep 5: 
Na een leuke dag gisteren, met veel Springkussen plezier, komt de Kermis dichterbij.  
We hebben deze week de woorden die bij het thema ziekenhuis horen extra geoefend. 
Volgende week dinsdag is de Toets. De kinderen hebben de woorden mee naar huis gekregen om te 
oefenen. 
Met Atlantis, onze methode voor technisch en begrijpend lezen, leren we wat de schrijver voor doel 
heeft met het schrijven van een tekst of verhaal. Is het de bedoeling dat je er iets van leert? Of is het 
de bedoeling dat je iets koopt? 
Leuk en leerzaam om mee bezig te zijn! 
Komende dinsdag staat de tafel van 5 op het programma. Elke dinsdag krijgen de kinderen een 
strookje met daarop 25 sommen van één tafel. Ze krijgen dan één minuut de tijd om zoveel mogelijk 
sommen te maken. De bedoeling is dat de kinderen binnen één minuut 20 sommen kunnen maken. 
Dan kennen ze de tafel goed. De tafels zijn erg belangrijk bij het rekenen. Dit schooljaar leren we in 
groep 5 deelsommen. Daar is de kennis van de tafels heel hard bij nodig. Als een tafel niet lukt, dan 
doen we die de week erna nog een keertje. We zijn makkelijk begonnen met de tafels 0, 1, 10 en 2. 
Komende dinsdag doen we de tafel van 5.  
In verband met de Kermis zijn de kinderen volgende week vrijdag vrij! 
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Huiswerk: 
Dinsdag:  

• Toets van Taal over het Ziekenhuis 
• Leren de tafel van 5. 

 
Goed weekend, 
Ester en Nelleke 
 

 
De groepen 6: 
Deze week hebben we met rekenen geoefend met kolomsgewijs optellen. Dit is een eerste stap 
richting het cijferend optellen wat we later in het schooljaar leren. Ook hebben we geoefend met grote 
keer- en deelsommen, kalenders en schatten van geldbedragen. Met taal hebben we o.a. geleerd hoe 
een tekst ons nieuwsgierig maakt zodat we verder willen lezen, bijvoorbeeld door de inleiding af te 
sluiten met een vraag. Met spelling hebben we blok 1 zo goed als afgerond. We hebben dit blok 
categorie 1 t/m 12 en grammatica herhaald. Tijdens Kwink hebben we geleerd over ruimte geven aan 
elkaar en wat je kunt doen als het je even te veel wordt. De Atlantislessen gingen weer over 
ontdekkingsreizen waarbij we hebben geoefend met het herkennen van een instructie en het lezen van 
de open lettergreep (via, pagina, oceaanbodem).  
Het kriebelt al behoorlijk, want volgende week is het natuurlijk kermis. Deze week zijn we daarom 
gestart met het maken van kermiskramen tijdens de knutselles. Er is enthousiast gewerkt en creatief 
nagedacht! 
Donderdag hebben we een hele gezellige dag gehad met het springkussen tussendoor. Iedereen hield 
tijdens het springen rekening met elkaar, er werd afgewisseld en vooral heel veel gelachen! 
 
Huiswerk: 
- Woe 27 september taaltoets Amsterdam. Woordenschat en taal verkennen leren. 
 
Fijn weekend en groetjes van juf Bianca, Juf Douwina en juf Dyonne 
  

 
Groep 7: 
Wat is er deze week hard gewerkt, nieuwe dingen geleerd en natuurlijk hadden we ook ontspannende 
dingen op het programma staan. Maandag hebben we kennis gemaakt met het cijferend 
vermenigvuldigen. Wat een enthousiasme toen bleek dat het antwoord goed was. Een groot gejuich 
ging op. Erg leuk om te horen dat veel kinderen meteen thuis ook aan de slag gingen met deze 
sommen (en ze steeds moeilijker maakten). Woensdag hebben we de inhoud van voorwerpen 
opgemeten. De formule LxBxH zit er bij iedereen goed in!  
Een groot gedeelte van de groep gaat de typecursus volgen, de eerste oefeningen zijn op school 
gemaakt, maar er moet vooral thuis aan gewerkt worden. Succes! 
Donderdag hebben we 2x heerlijk mogen bewegen op de stormbaan, wat een leuke verrassing! Ook 
gaan we zo langzamerhand met ons hoofd al op de kermis lopen…we zijn al begonnen met het maken 
van onze eigen kermis. Volgende week maken we er dinsdag een hele Kermisdag van, samen met juf 
Mieke. Ook komt dinsdag onze stagejuf Sigrid voor het eerst. En vrijdag hebben jullie lekker vrij. 
Volgende week dus maar 4 dagen school! 
 
Huiswerk: 
Di; inleveren huiswerkblad 
Woe 28 sept: Taaltoets Strips 
 
Prettig weekend, Marian en Anika 
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Groep 8: 
Wat fijn dat er veel belangstelling was voor onze informatieavond over het voortgezet onderwijs. 
Mochten er naar aanleiding van de gegeven informatie nog vragen zijn, kom dan gerust even langs. 
We hebben het bij muziek gehad over ‘Wereldmuziek’. In Oostenrijk wordt bijv. gejodeld, Jamaica 
staat bekend om de reggae muziek, van Schotland kennen we de doedelzak, in Spanje wordt men erg 
enthousiast van de Flamenco en in Marokko is de Darbuka een favoriet (trommel) instrument. En 
natuurlijk niet te vergeten de Haka (een ceremoniële dans) uit Nieuw-Zeeland.  
Op donderdag hadden we een leuke verrassing voor de kinderen: Springkussens op het plein! Voor de 
bovenbouw was er een heuse stormbaan neergezet. Wat een feest! 
Op vrijdag controleren we altijd het huiswerk en kijken we het samen na. Wat goed dat zo veel 
kinderen hun huiswerk maken en op tijd bij zich hebben! Echt TOP! 
De poster voor de Vredesposterwedstrijd mag vanaf deze week thuis worden afgemaakt. Let op: niet 
knippen en plakken, geen cijfers en letters, zorg dat de tekening zoveel mogelijk gekleurd is, dus zo 
weinig mogelijk wit laten.  Zet op de achterkant de naam van de school en je eigen naam en groep. 
Maandag 17 oktober moet de tekening weer op school worden ingeleverd. 
Op vrijdag zijn we vrij in verband met de kermis. Veel plezier allemaal! 
Huiswerk: 
Donderdag 22-09: Engelse woordjes les 2 leren. 
 
Fijn kermis weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
 
17-9 Anneloes Kuijs (2016) 3 B 
17 Emma Olyerhoek (2012) 7 
20 Jesse Hartog (2012) 7 
22 Maartje Arreman (2012) 7 

 
 
 

 
 


