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Algemene informatie: 
 

Veel plezier! 
Ondanks (Of dankzij?) de feestweek met allerlei leuke activiteiten voor jong en oud hebben de 
kinderen goed doorgewerkt: knap hoor met zoveel afleiding! 
Ik wens iedereen een heerlijk kermisweekend toe! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  26-09 Na schooltijd: MT-overleg. 
Dinsdag  27-09 * 
Woensdag  28-09 * 
Donderdag  29-09 * 
Vrijdag  30-09 Verzending nieuwsbrief 06. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij heerlijk gewerkt over de kermis om alvast goed in de stemming te komen. 
Volgens ons is dat goed gelukt😉😉 
Volgende week starten wij met het Kinderboekenweekproject Gi-ga-groen/herfst. 
Deze week hebben wij het vooral over het bos en de bomen. 
De letter van de week is de g van gi-ga-groen. Misschien is het leuk om samen gekke gezichten in de 
spiegel te trekken, gele voorwerpen thuis te zoeken (foto via Parro vinden wij erg leuk) of een 
goocheltruc te leren die je dan op school mag laten zien. 
Het cijfer van de week is de 3. 
Op woensdag 28 september staat juf Demi voor groep 1/2B omdat juf Annemiek haar vrije woensdag 
heeft. 
 
Fijn weekend allemaal. 
Groetjes, 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3: 
Afgelopen week hebben we kern 1 afgerond en zijn we gestart met kern 2 waar we de komende 
weken weer verder mee gaan werken aan de hand van het ankerverhaal: De dag dat de nacht niet 
kwam. We leren hierbij de letters: n (maan), t (pet), ee (meet), b (been), oo (boot). De ouderbrief 
hierover ontvangt u binnenkort via de email. Ook geven wij vast een oefenboekje van kern 2 mee, 
zodat u ook thuis met uw kind kan oefenen en praten over wat er geleerd is.  
Deze week ronden we ook de laatste week van rekenblok 2 af en zullen we volgende week verder gaan 
in blok 3 waarin er nieuwe doelen worden behandeld.  
Afgelopen donderdag hadden we weer muziekles van meester Wim en gingen we weer flink aan de 
slag.  
In de aula mochten de kinderen lekker bewegen met materialen die de hele week stonden opgesteld in 
parcours vorm. Zo hadden we balansborden, een beweegmat een geheugenmat, waarin de kinderen 
op kleur of vorm bewegingen konden maken maar ook een kruiptunnel en hand-oog- coördinatie 
spelletjes. Jongleren met pittenzakjes.  We proberen elke week nieuwe beweegactiviteiten uit onder 
leiding van onze beweegspecialist Anika van Egmond. 
 
Fijn kermisweekend!!!  
De juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Ook al was deze week een dagje korter in verband met de Kermisdag toch hebben we weer hard 
gewerkt. Met taal zijn we begonnen aan een nieuw thema namelijk onderweg. Daar horen weer 
nieuwe woordenschat woorden bij. De kinderen krijgen die volgende week vrijdag mee om te oefenen. 
De toets voor rekenen hebben we goed af kunnen ronden en zijn meteen begonnen aan het volgende 
blok. We gaan aandacht besteden aan klokkijken, de hele en halve uren analoog en digitaal, de tafels 
van 10 en 2, het automatiseren van optellen en aftrekken tot en met 10 en ons oriënteren op de 
getallen tot 100. Wat doen de kinderen goed hun best met schrijven. Dat gaat al heel netjes! Met 
Kwink (een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) zijn we gestart met Circus ik. 
Gedurende de tijd dat we op school zitten komen er heel wat situaties op ons af waar we op moeten 
reageren. Hoe doen we dat? Als giraf door aan te pakken, op de manier van bok door aan te vallen of 
net als struisvogel door je te verstoppen? De kinderen kunnen u hier vast meer over vertellen. 
Natuurlijk hebben we ook enthousiast verteld over de kermis-activiteiten die al hebben 
plaatsgevonden zoals de oranjeloop, het luchtkussenfestival, de verenigingenmanifestatie en de 
kermisattracties zelf. Vrijdag en zaterdag gaan we er nog even volop van genieten. 
 
 Een fijn weekend groetjes juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Deze week hebben we het thema Ziekenhuis afgerond met de toets.  
Volgende week starten we met een nieuw thema. 
Met spelling herhalen we de categorieën, dit gaat steeds beter.  
Volgende week dinsdag oefenen we de tafel van 5! 
 
We wensen iedereen een fijn kermisweekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
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De groepen 6: 
Wat een drukte van jewelste zo vlak voor de kermis. De kriebels zaten er al goed in! Onze 
kermisknutsels zijn erg leuk geworden en mogen nog even pronken in de klassen. Met spelling hebben 
we nog een aantal categorieën herhaald van blok 1 en hebben we langzaamaan een start gemaakt 
aan blok 2. Ook dit blok is nog herhaling. Tijdens de rekenlessen hebben we opnieuw geoefend met 
kolomsgewijs optellen. Dit ging al een stuk beter dan vorige week. Ook hebben we handig rekenen, 
schatten, verhaalsommen en plattegronden geoefend. Tijdens de taallessen hebben we het nog 
uitgebreid gehad over hoe je een tekst kunt beginnen zodat de lezer nieuwsgierig wordt. Dit was erg 
lastig, maar het lukte steeds beter om dit te herkennen. Tijdens Atlantis hebben we het o.a. gehad 
over de wereldreis van Columbus. Wat een avontuur!  
Donderdag heeft groep 6A kennisgemaakt met juf Julia. Zij komt de komende periode bij ons stage 
lopen. Gezellig dat ze bij ons komt! Ook hebben we donderdag even lekker bewogen in de hal. Er stond 
een parcours aan spullen klaar waar we van alles mee konden en mochten doen.  
 
Huiswerk:  
- dinsdag 27 september toets Staal Amsterdam (huiswerkblad vorige week al meegekregen) 
 
We willen iedereen heel veel plezier wensen tijdens het kermisweekend!  
Groetjes van juf Bianca, juf Douwina en juf Dyonne 
 

 
Groep 7: 
Deze week stond natuurlijk in het thema kermis! We hebben geknutseld en veel werkjes werden in het 
thema kermis gegoten. Dinsdag was helemaal een kermisdag. We hebben ook kennisgemaakt met juf 
Sigrid; zij komt bij ons stagelopen het komende halfjaar. 
 
Er zijn allemaal nieuwe boeken voor de schoolbieb, leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn en 
de verschillende boeken meteen willen lezen! In de Kinderboekenweek is er natuurlijk nog meer 
aandacht voor lezen, maar gaan wij ook meedoen aan de voorleeswedstrijd (samen met gr 8). Uit 
groep 7 kiezen we dan 2 kinderen die doorgaan naar de schoolfinale. De winnaar daarvan mag naar 
de volgende ronde. 
 
Volgende week gaan we aan de slag met de rekentoets en de taaltoets. Maar eerst is het tijd om 
kermis te vieren! Geniet van de extra vrije dag, wordt niet te misselijk en geniet van het sfeertje. Heel 
veel plezier! 
 
Huiswerk: 
- Dinsdag inleveren kermishuiswerk 
- Woensdag taaltoets Strips. 
 
Fijn weekend! 
De juffen 
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Groep 8: 
De kermisweek is begonnen en in groep 8 zit de sfeer er al lekker in! We zijn in de klas bezig met het 
bedenken van een plattegrond voor de kermis. Wat zet je waar, voor wie is het, enz.  
Bij de Oranjeloop behaalde Faya een mooie tweede prijs, gefeliciteerd! 
De indeling van de boekenbeurten is mee naar huis gegaan. Met een korte uitleg. Dit jaar geven we 
geen beoordeling meer voor op het rapport. De boekenbeurten hebben voornamelijk als doel om te 
vertellen over je boek, op zo’n manier dat je andere kinderen enthousiast maakt om het boek ook te 
lezen. Misschien wordt de druk voor sommige kinderen ook wat minder als er geen beoordeling aan 
vast zit. 
Volgende week doen we mee aan de Kinderpostzegelactie, er is alvast wat informatie mee naar huis 
gegeven. 
Huiswerk: 
Donderdag 29-09: Taaltoets China, woordjes leren 
Vrijdag 30-09: Huiswerkboekje Redactiesommen maken 
 
Veel plezier met alle festiviteiten! Groeten Henriétte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
22 september Maartje Arreman (2012) 7 
26 Roan van Emmerik (2016) 3 A 
26 Demi van der Putten (2012) 7 
27 Sophie Bakker (2014) 5 
27 Lily Vesseur (2012) 7 
29 Jamie de Jong (2017) 1/2B 

 

 
 

 


