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Algemene informatie: 
 

Oeps! 
Dat was even spannend van de week: zowel griep als Covid maakte het ons even flink moeilijk. 
Gelukkig waren meerdere collega’s bereid om bij te springen en in te vallen waardoor alle lessen door 
konden gaan. Dank jullie wel! 
Helaas moet ik u vragen een opvangmogelijkheid achter de hand te houden. De overheid heeft 
aangegeven dat de scholen niet meer dicht gaan, maar zonder leerkrachten kun je niet zoveel. 
Er bestaat dus altijd de kans dat een groep naar huis moet. Laten we met elkaar hopen dat dat niet 
nodig zal zijn. 
 
Kinderboekenweek 2022. 
Het is alweer bijna zover… de start van de Kinderboekenweek! Tijdens de Kinderboekenweek staat 
eigenlijk alles in het teken van boeken voor kinderen en lezen. Het gaat natuurlijk niet alleen over ‘het 
schrijven’ van verhalen of gedichten, maar ook over het ‘illustreren’ van boeken. Veel boeken zijn 
immers beroemd geworden omdat de illustraties erbij geweldig zijn. Ook wij doen weer mee aan de 
grootste, succesvolste én leukste leesbevorderingscampagne van het jaar! Dit jaar is het thema: Gi-
Ga-Groen! De leukste kinderboeken in het thema Gi-Ga-Groen staan centraal van woensdag 5 
oktober tot en met zondag 16 oktober 2022. Deze zijn dan ook allemaal te vinden in onze boekenkast!  
De aftrap van deze Gi-Ga- groene Kinderboekenweek is woensdag 5 oktober, het zou leuk zijn als alle 
kinderen (en leerkrachten!) dan in groenachtige kleding op school komen. 
Boekenmarkt: Om het belang van lezen en het kinderboek extra te stimuleren, organiseren we tijdens 
de Kinderboekenweek een boekenmarkt. Zie hiervoor de uitnodiging in de bijlage, wij kunnen niet 
wachten!  
Vriendelijke groet en wie weet tot ziens op onze boekenmarkt. 
 

 
 
Studiedag. 
Vrijdag a.s. zijn de kinderen vrij. Deze dag staat in het kader van de verbinding tussen de drie scholen 
die in de nabije toekomst Kindcentrum-Noord zullen gaan vormen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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 Weekagenda: 
 
Maandag  03-10 * 
Dinsdag  04-10 * 
Woensdag  05-10 Start Kinderboekenweek. 
Donderdag  06-10 Verzending nieuwsbrief 07. 
Vrijdag  07-10 Studiedag team, de kinderen zijn vrij. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij alvast een beetje begonnen met het thema Gi-ga-groen. Wij hebben het over het 
bos en de bomen gehad, blaadjes gestempeld, geborduurd en gemeten met takken. Helaas zat het 
weer niet erg mee waardoor wij nog niet op bomentocht zijn geweest. Dat bewaren wij voor volgende 
week! 
De komende week staat de moestuin centraal bij ons thema. Ook blijven wij aandacht besteden aan 
de letter g als letter van de week en het cijfer 3. 
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek, er komt in de ochtend een andere juf in de groep 
voorlezen. 
Vrijdag 7 oktober zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van ons team. 
Wij wensen jullie een fijn weekend. 
 
De kleuterjuffen 
 

 
De groepen 3: 
Deze week hebben wij de letters 't' en 'ee' in de woorden pet en meet geleerd. Letters flitsen gaat ons 
al goed af. Woorden flitsen vinden wij nog lastig. Daarom oefenen wij daar veel mee. Tip voor thuis: 
via http://jufdigi.nl/filmpjes/race-lezen.nl  kan er op een leuke manier geoefend worden met 
racelezen. Klik de juiste kern aan (kern 1 en 2) en racen maar! De rekentoets is prima gemaakt dus 
naast de selectie van reguliere lessen gaan we komende periode ook weer lekker aan de slag met 
bewegend leren.  
Langzamerhand verandert ons lokaal met allerlei mooie herfst knutsels. Wat een gezellig sfeertje zo in 
de klas.  
Met Kwink zijn wij aan de hand van het filmpje Circus en Ik en de poster voor in de klas, een goede 
basis aan het leggen om actief te werken aan een veilig klimaat in de groep en ook in de school. Die 
basis is van groot belang om Kwink extra succesvol te laten zijn. Het filmpje was erg inspirerend en we 
hebben er nog lang over nagepraat in de klas en hebben we besproken hoe je nu met een probleem 
om kan gaan. Wat deed jezelf? Was dat de bedoeling? Wat deed die keuze voor de ander?  
Volgende week woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'GI-GA-GROEN'. 
Leuke boeken en spullen over de natuur mogen mee worden genomen naar school (voorzien van 
naam+klas van uw kind). De kinderen mogen ook op woensdag 5 oktober, zoveel mogelijk groene 
kleding aan.  
Aankomende maandag valt juf Yvonne Bongers in voor Demi van groep 3b. 
Vrijdag 7 oktober hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij.  
 
Fijn weekend allemaal, 
De juffen van groep 3 
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Groep 4: 
En weer zit er een week hard werken in groep 4 op. Alles kwam weer aan bod. Met schrijven hebben 
we de hoofdletter G leren schrijven. Het plankwoord, daar mag geen g tussen, is de nieuwe categorie 
met spelling. De gymles van meester Mitchell was dit keer wel erg spectaculair. We gingen namelijk 
freestyle runnen. Een echte uitdaging. Volgende week woensdag 5 oktober starten we met de 
Kinderboekenweek met als thema Gi Ga Groen. Het bijbehorende liedje van kinderen voor kinderen 
kunnen we inmiddels al goed meezingen en dansen. De kinderen mogen in zoveel mogelijk groene 
kleding naar school komen. Iets groens meenemen mag ook bijvoorbeeld een boek over de natuur. 
Vrijdag 14 oktober gaan we de Kinderboekenweek afsluitingen op toneel. Weet je iets leuks dan mag 
je dat, nadat je het in de groep hebt laten zien, op het toneel uitvoeren. Aanstaande vrijdag is er een 
studiedag voor de leerkrachten en zijn de kinderen vrij. 
Maandag 17 oktober krijgen de kinderen een woordenschat toets over de woorden van het thema 
onderweg. Er is dus tijd genoeg om te oefenen en we zijn er op school natuurlijk ook volop mee bezig. 
Ze krijgen vrijdag de kopieën mee. Hopelijk lukt het weer om de woorden in een leuke spelvorm te 
oefenen. Heeft u een leuk idee dan horen wij het natuurlijk graag. Succes met oefenen! 
 
 Allemaal een fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla 
 

 
Groep 5: 
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema van taal: Nacht. De kinderen leren twintig nieuwe 
woorden die te maken hebben met de nacht.  
Bijvoorbeeld: dommelen, schemerdonker, De Grote Beer, zonsondergang. De woorden worden 
geïntroduceerd aan de hand van filmpjes en met opdrachten in het werkboek. 
De kinderen krijgen de lijst met woorden binnenkort mee naar huis. 
Tijdens de rekentoets kwamen de tafelsommen veel aan bod. Het is dus goed om lekker te blijven 
oefenen, voor dinsdag is dat de tafel van 4.  
Woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is: Gi-Ga- Groen. Het lijkt ons leuk als de kinderen 
die dag zoveel mogelijk in groene kleding naar school komen. Een natuurprint is natuurlijk ook leuk! 
Vrijdag 7 oktober zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten. 
 
Goed weekend, 
Ester en Nelleke 
 
Huiswerk: 
Dinsdag: Leren de tafel van 4. 
 

 
De groepen 6: 
De afgelopen week hebben we de toets van taal gemaakt over Amsterdam en ook de toets van het 
eerste blok van rekenen. 
We hebben daarna nog extra geoefend met deelsommen zoals 45:9, maar ook bijvoorbeeld 72:6. Best 
lastig voor sommige kinderen. Het blijft belangrijk om behalve de tafels, ook de deeltafels te oefenen! 
De lessen van Atlantis gaan over de slavenarbeid op de plantages in Zuid-Amerika, over de bezetting 
van Java door Nederland, de VOC en Jan Pieterszoon Coen. 
Afgelopen week heeft ook een aantal kinderen in groep 6b verteld waarom ze graag in de Kinderraad 
willen. Ze kwamen met hele goede punten. Zoals meer speeltoestellen op het plein, meer plaats voor 
de fietsen of fietsenrekken, meer hulp in de groepen, een groot feest aan het begin van het schooljaar! 
En nog veel meer ... Vrijdag kiezen we 2 kinderen voor de Kinderraad. We laten via Parro weten wie 
dat geworden zijn. In groep 6a wordt dit volgende week opgepakt. Dan kiezen zij 2 kinderen voor de 
Kinderraad. De kinderen van groep 6a die graag in de Kinderraad willen kunnen misschien vast 
nadenken over wat zij belangrijk vinden voor de school of de groep en eventueel een flyer maken. 
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Volgende week begint de Kinderboekenweek. Het thema is "Gi-Ga-Groen". Denk aan de natuur en de 
dieren! Er zijn veel boeken die betrekking hebben op dit thema. Misschien heb je thuis wel een leuk 
boek over bijvoorbeeld de natuur. Neem het gerust mee naar school! 
Het huiswerk is iets later meegegaan dan normaal, vandaar dat ook de inleverdatum iets opschuift. 
 
Huiswerk: woensdag 5 oktober, werkblad rekenen (deelsommen). 
 
Prettig weekend! 
Juf Yvon Bongers, juf Dyonne, juf Bianca en juf Douwina. 
  

 
Groep 7: 
Dat was weer een drukke week, maar het is ons weer gelukt. We hebben uitgebreid de kermisweek 
geëvalueerd en spelletjes binnen gedaan tijdens de regenachtige dagen. De rekentoets en taaltoets 
zijn gemaakt en dat ging best goed. Op naar blok 2.  We hebben in het kader van 'de week tegen het 
pesten' gewerkt met het boek Grapje, wanneer is nu iets een grapje en wanneer is/wordt het pesten?  
Vandaag was de verkiezing voor de kinderraad, uw kind vertelt vast wie de winnaar van onze groep is 
geworden. Ook hebben we Circus Ik geïntroduceerd. Zie voor meer informatie het algemene stuk en de 
bijlage. 
 
Volgende week weer een drukke week! 
Op woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is GiGaGroen, erg leuk als je woensdag in 
groene kleding naar school komt. We gaan lekker veel met dit onderwerp aan de slag. Ook gaan we 
starten met het taalthema 'Familie'. Alles wat bij dit thema past (geboortekaartjes, stambomen, 
familiewapens, etc.) is van harte welkom om dit thema nog meer te laten leven in de klas. Donderdag 
gaan we luisteren en beoordelen wie onze voorleeskampioen wordt. Vrijdag hebben jullie vrij! 
 
Huiswerk: 
-Maandag: topotoets West-Europa 
-Dinsdag: inleveren huiswerk lichaamsmaten 
-Woensdag: in groene kleding naar school 
-Donderdag: toets Engels 
-Vrijdag: genieten van het extra lange weekend 
 
Fijn weekend! 
 

 
Groep 8: 
Deze week is de Kinderpostzegelactie gestart. 
Geef kinderen wind mee! Dat is het doel van de Kinderpostzegelactie 2022. Door omstandigheden 
thuis hebben sommige kinderen veel aan hun hoofd, waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren 
op school. Het is niet eerlijk dat sommige kinderen alle kansen krijgen en anderen niet. Samen met 
duizenden andere kinderen in Nederland gaat groep 8 een week lang op pad tijdens de 
Kinderpostzegelactie om zoveel mogelijk geld in te zamelen.  
Op woensdag 5 oktober moet alles weer worden ingeleverd. En op diezelfde dag start dan de 
Kinderboekenweek, met als thema Gi Ga Groen. Het zou leuk zijn als iedereen die dag in het groen 
naar school komt.  Dinsdag 11 oktober is er een boekenmarkt op school. Ook houden we een 
voorleeswedstrijd in de klas. Arian, Nijs, Dean en Taha willen hier graag aan mee doen. 
Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek op het toneel af. 
Om alvast kennis te maken met een school voor voortgezet onderwijs regelt het Visser ’t Hooft in 
Leiderdorp ieder jaar een kennismakingsmiddag. Dat is dit jaar op woensdag 9 november. De kinderen 
worden dan na schooltijd met de bus opgehaald en worden ook met die bus weer teruggebracht. Het 
bezoek duurt van 14.45 tot 16.30. 
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We hebben verkiezingen gehouden voor de kinderraad. Onze groep gaat het komende jaar 
vertegenwoordigd worden door Arian en Maey! 
Vrijdag 7 oktober heeft ons team een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. 
Huiswerk: 
Donderdag 06-10: Engelse woordjes les 3 leren. 
 
Boekenbeurten: 
Donderdag 06-10: Dylan, Ilyas 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
1 oktober Belinay Davulcu (2015) 3 A 
1 Chase Mosselman (2016) 3 B 
1 Sylvie Witteman (2015) 3 A 
6 Basel Hasan (2012) 5 
6 Finn Keijzer (2013) 6 A 

 
 

 
 

 


