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Algemene informatie: 
 

Herfstvakantie. 
Geniet allemaal lekker van een welverdiende herfstvakantie! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  31-10 MT-vergadering na schooltijd. 
Dinsdag  01-11 * 
Woensdag  02-11 * 
Donderdag  03-11 * 
Vrijdag  04-11 Verzending nieuwsbrief10. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Dit schooljaar zijn wij begonnen met de Gouden weken, dit bevordert de sociale omgang en 
vaardigheden van de kinderen. Ook wordt er veel aandacht aan de groepsvorming besteed. Dit doen 
wij door het spelen van diverse spelletjes en activiteiten. 
De digitale vaardigheden zijn bij ons ook aan bod gekomen. De kinderen werken 
regelmatig met educatieve apps op de I-pads en een aantal kinderen heeft een 
werkblad met betrekking tot programmeren gemaakt. 
Aan de werkjes die de kinderen mee hebben genomen naar huis, kunnen jullie 
zien dat wij op het creatieve vlak ook heel druk zijn geweest.  
 
Afgelopen week hebben we het project Gi Ga Groen afgesloten, het was een leuk project en de 
kinderen hebben er hard aan gewerkt. Na de vakantie gaan we starten met het thema ‘heksen’. De 
heksen gaan ons van alles leren over kleuren, vormen, heksensoep maken en toverspreuken bedenken. 
Als u thuis nog iets leuks heeft wat we hiervoor kunnen gebruiken, héél graag! 
De letter van de week is de S van spannend en het cijfer van de week is de 5. 
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Op woensdag 2 november staat juf Demi voor groep 1/2B, juf Annemiek heeft dan haar vrije 
woensdag. 
Op donderdagochtend 3 november gaan we naar een theatervoorstelling, deze wordt voor ons 
gegeven in basisschool De Roelevaer en hij heet De Reismuis. Het is nog een verrassing waar het over 
zal gaan……… 
We hopen dat iedereen een hele fijne herfstvakantie heeft met lekker uitslapen en leuke dingen doen. 
Veel plezier allemaal en tot maandag 31 oktober! 
Groeten van de kleuterleerkrachten 
 

 
De groepen 3: 
Inmiddels zitten we alweer een aantal weken met elkaar in groep 3 en we hebben veel tijd gestoken in 
het leren kennen van elkaar en dit is goed gelukt! Samenwerken is een van de belangrijkste skills. De 
gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de 
interactie met elkaar. Er zijn een aantal zaken die de kinderen moeten kennen en kunnen om goed te 
leren samenwerken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen goed luisteren naar elkaar en 
afspraken kunnen maken met elkaar. Met Kwink wordt hier goed mee 
geoefend. De kinderen kunnen al goed vertellen hoe het zou moeten, maar… in 
de praktijk is het soms lastiger dan het lijkt. Ook tijdens de gym komt het 
samenwerken veel aan bod. De kinderen leren (gelijke) groepjes te 
maken en werken samen tijdens teamspellen zoals bijvoorbeeld 
estafette. Probleemoplossend vermogen Nu de kinderen in groep 3 
zitten wordt er steeds meer verwacht om op de juiste manier te handelen in 
bepaalde situaties. Zo hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe je een probleem het beste 
kunt oplossen en welke stappen je daarbij kunt gebruiken. Tijdens KWINK-lessen hebben we 
groepsafspraken gemaakt, want soms doet zich de situatie voor waarin een afspraak handig of nodig 
is. Ook tijdens het buitenspelen of tijdens de vrije momenten zijn er weleens problemen, zeker nu de 
kinderen eindelijk op het grote schoolplein mogen spelen en regelmatig in aanraking komen met 
oudere kinderen. We reflecteren dan ook vaak in de klas hoe het spelen tijdens de pauze is verlopen en 
hoe je dan het beste tot de juiste oplossing kan komen. Het aanbieden van hulp als er iemand hulp 
nodig heeft is ook wat in groep 3 vaak wordt besproken. En natuurlijk komt de juf gewoon helpen als 
het niet lukt maar mooi om te zien dat de kinderen steeds meer dingen zelf of samen kunnen oplossen.  
 
Met VLL hebben we de z van zee en de ij van ijs geleerd. Na de herfstvakantie gaan we aan de slag 
met de letter h van haar. Hierna ronden we kern 3 af. 
Het zou fijn zijn als er in de vakantie af en toe geoefend wordt met het boekje van kern 3 en digitaal 
met Zoem, dan zakt het niet te veel weg! 
Met rekenen zijn we bezig met "echt" sommen te maken met behulp van fiches en het rekenrek. Na de 
vakantie gaan we weer verder oefenen met het rekenrek, meten en splitsen van hoeveelheden, daarna 
ronden wij blok 3 van rekenen ook af. 
Nu genieten van een welverdiende vakantie, wat hebben de kinderen hard gewerkt de afgelopen 
periode. Hopelijk mooi herfstweer in de vakantie, zodat jullie er lekker op uit kunnen.  
Fijne herfstvakantie allemaal! 
De juffen van groep 3A en 3B 
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Groep 4: 
De 21st. Century Skills zijn verweven in onze lessen maar soms komen ze wat meer naar voren. 
Eigenlijk zijn we elke dag bezig om door goed te communiceren en samen te werken met je 
schoudermaatje tot de goede oplossing van de vragen te komen. Het valt soms nog niet mee om de 
goede oplossing te vinden bij de vraagstukken die de reken tijgers moeten oplossen. Je moet creatief 
kunnen denken om uiteindelijk het goede antwoord te kunnen geven. Om achter de oorsprong van het 
Halloweenfeest te komen moesten we een eind terug in de geschiedenis. 
We vonden het antwoord tijdens de Halloween gameshow, de oorsprong 
komt uit Ierland en Schotland. Tijdens de Overblijf TV kwam onze digitale 
voetafdruk aan bod. Goed om daar even bij stil te staan. Onze methode Kwink 
helpt ons met onze zelfregulatie. Hoe regeren we op een 
(conflict)situatie? Handelen we als giraf door aan te pakken. Als Geit door aan 
te vallen? Of als struisvogel door je te verstoppen? Je zal natuurlijk niet in 
alle situaties op dezelfde manier handelen. Maar wat had je nou het beste kunnen doen? 
 
We hebben deze week weer een nieuwe spelling categorie toe kunnen voegen. Namelijk de -aai, -ooi 
en -oei woorden. De regel daarbij is, je hoort een j maar schrijft een i. Het thema voor rekenen is dit 
blok, in de kledingwinkel. We zijn dus veel met geld sommen bezig. Hoe moet ik gepast betalen? 
Hoeveel geld krijg ik terug? Het euroteken hoort er natuurlijk ook bij.  
Na de herfstvakantie zal er in de groep een stoel leeg blijven. Charinta gaat namelijk beginnen op haar 
nieuwe school in Katwijk. We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school.  
Ook al is het echte Halloweenfeest pas na de vakantie toch zijn wij al helemaal in de stemming.  
We hebben een Engels liedje geleerd. (The Singing Walrus). De mooie vleermuizen die we geknutseld 
hebben zijn al mee naar huis. De vragen die we kregen over Halloween in de Halloween gameshow 
waren best lastig. Maar we hebben er ook weer wat van geleerd.  
Sommige van ons hebben grote plannen, anderen doen het rustig aan maar we gaan vast allemaal 
genieten van onze Herfstvakantie!  
Veel plezier en groetjes van juf Yvonne en juf Carla.  
 

 
Groep 5: 
Het onderwijs bestaat uit communiceren op verschillende manieren. Hoe brengen we als leerkrachten 
onze boodschap over? Hoe communiceren de leerlingen met elkaar? Het is belangrijk dat de leerlingen 
kritisch naar zichzelf durven kijken. We proberen dit regelmatig te stimuleren 
in de groep.  
We hebben met elkaar een aantal gedragsregels afgesproken. Samen leven 
we deze regels na en spreken we elkaar erop aan. Het is fijn om te merken dat 
dit steeds beter lukt. In groep 5 besteden we veel aandacht aan de manier van 
communiceren. Hoe vraag je iets aan elkaar? Welke toon heeft je stem? Hoe 
kun je antwoorden? We benadrukken dagelijks dat de sfeer in de groep 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Hoe we onderling communiceren is hierin medebepalend! 
 
Gisteren hebben we een superleuke middag gehad! We hebben een stripverhaal gemaakt m.b.v. een 
Greenscreen. 
Hiermee konden we op een zelfgekozen achtergrond onszelf in het beeld plaatsen. De kinderen hebben 
in groepjes samengewerkt. De strips zijn prachtig geworden! We hebben ze op het Digibord bekeken. 
Deze week ronden we het thema Nacht af, na de vakantie is de toets. Een aantal kinderen heeft een 
oefenboekje voor Spelling mee naar huis gekregen. Het is goed om hier regelmatig in de oefenen. 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe, rust lekker uit en doe af en toe even iets aan je 
schoolwerk! 😉😉 
Dinsdag 1 november: 
-Toets van Taal. 
-Werken in het spelling oefenboekje als je die hebt! 
Juf Ester en juf Nelleke. 
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De groepen 6: 
Afgelopen donderdag kwamen Saskia en Wendy van de Bibliotheek op school. Wij mochten aan de 
slag met "Greenscreens". Vooraf werd in de klas een stukje uit het boek 'Twitch' voorgelezen waarbij 
we geluiden gingen maken. Het was een spannend stukje en in groepjes moesten de kinderen zelf een 
einde bedenken. We gingen enthousiast aan het werk met de tablets, waarmee we foto's maakten 
met een zelfgekozen achtergrond. We werkten samen in een groepje en 
moesten kritisch nadenken over de foto's die we daarna gingen verwerken in 
een strip. Daarbij konden we onze ICT- vaardigheden goed gebruiken. Wat 
een Creativiteit! Super goed gedaan allemaal.  
Tijdens de week tegen pesten en Kwinklessen (specifiek Circus ik) 
hebben we met elkaar besproken hoe je met elkaar omgaat en hoe je dat het 
best kunt communiceren. Natuurlijk blijft dit een proces, maar het lukt ons al om 
goed na te denken over problemen die zijn gebeurd, hoe we het hebben aangepakt en of dat de beste 
manier was. 
 
Afgelopen week hebben we tijdens Atlantis gelezen over "de uitersten" van de aarde. De Noordpool, 
Zuidpool en het diepste punt van de zee. We lezen ook over de Mount Everest, die maar liefst 8848 
hoog is. Een hele uitdaging om die te beklimmen! 
Tijdens taal discussiëren we over verzamelingen. Hoe kunnen we die ordenen bijvoorbeeld? Eén van de 
lessen van rekenen gaat over ruimtelijke oriëntatie. We bekijken de dingen vanuit een verschillend 
perspectief. De lessen van spelling gingen deze week over het onderwerp, de persoonsvorm, de 
tegenwoordige en de verleden tijd. 
Leuk dat we op donderdag mochten werken met de greenscreens. Foto's van activiteit en de strips die 
we gemaakt hebben volgen nog in Parro.  
Vrijdagmiddag hebben we de eerste schoolweken afgesloten met een spelletjesmiddag. De groepen 6 
mochten ook gemengd spelletjes spelen met elkaar. Het was een gezellige afsluiting van een periode 
waarin we hard hebben gewerkt.  
Huiswerk: 
- Di 1 november: werkblad persoonsvorm en onderwerp inleveren 
Een hele fijne vakantie! 
Juf Dyonne, juf Bianca en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
De afgelopen weken zijn alle skills wel voorbijgekomen in groep 7. Zo staat er geregeld bij 
binnenkomst in de klas een dilemma op het bord. Wat kies je, maar waar het vooral om gaat; 
beargumenteer je uitleg. Erg leuk om elkaars ideeën te horen en wellicht je eigen keuze toch nog aan 
te passen. We hebben ook al dagen gehad dat de kinderen zelf de volgorde van vakken mochten 
bepalen. Wat doen we/ik als eerst, wat kan ik nog afmaken voor de pauze, 
etc. Ook hier zien we verschillende denkwijzen. 
Het werken op het Chromebook is voor alle kinderen al gewoonte, maar toen 
we digitaal onze verjaardagskalender gingen maken hebben we weer veel 
nieuwe dingen geleerd. Het maken van een eigen avatar was erg leuk en 
sommige zijn erg goed gelukt en lijken sprekend. Samenwerken doen we 
ook veel, soms door zelf te kiezen, maar een andere keer beslist het lot! De 
creatieve kant van de leerlingen zien we niet alleen bij de denkwijzen, maar ook bij de verschillende 
creatieve opdrachten. Vooral bij de vredesposters en de schedels bij de opdracht over 'dia de los 
muertos' zijn er prachtige resultaten voorbijgekomen. 
 
De eerste 9 weken van het schooljaar zijn om! Ze zijn voorbijgevlogen en we hebben al heel veel 
dingen gedaan en geleerd. Nu is het tijd voor een weekje rust en dat hebben jullie dik verdiend! 
De afgelopen week hebben we het grote dictee gemaakt en de toets van Blits. We hebben het gehad 
over de herkomst van de achternamen en doodshoofden gekleurd n.a.v. het Mexicaanse feest ‘dia de 
los muertos'. Toch heel wat anders dan Halloween bij ons! Donderdag hebben we het gehad over 
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verstandig omgaan met internet. Misschien goed om dit thuis ook nog eens te bespreken. 
Vrijdagochtend lag er een blaadje met de lessen van die dag klaar. Na de uitleg mocht iedereen zelf 
aan de slag en bepalen wanneer je wat maakt en met wie. Het eerste half uur was stil werken en 
daarna mocht er worden samengewerkt. Goed om eens zelf te plannen! 
Onze 3 winnaars van de vredesposterwedstrijd zijn geworden Poppy, Manou en Liene, met hulp van 
vrienden en vriendinnen. Na de vakantie is de prijsuitreiking in het gemeentehuis, meer info volgt.  
 
Jullie hebben in de herfstvakantie huiswerkvrij! Wel zijn de woordjes van taal alvast mee naar huis 
gegeven, maar de toets is waarschijnlijk pas in de week van 7 nov. 
Geniet van het weekje vrij! 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
Aan het begin van een nieuw schooljaar focussen we vooral op de vaardigheid samenwerken.  
Onze ervaring is dat leerlingen op die manier heel veel van elkaar kunnen leren. Belangrijk hierbij is 
wel op welke manier je dan samenwerkt, dat voorzeggen niet 
hetzelfde is als samenwerken. Soms wordt er in groepjes gewerkt en soms in 
tweetallen. We gebruiken hiervoor een programmaatje op Gynzy, of de 
‘stokjes’.  Ook hebben we de laatste weken veel 
aandacht besteed aan de vaardigheid creativiteit. Bij voorbeeld bij het werken 
aan de Vredesposter, voor de Vredesposterwedstrijd. Het thema van dit 
jaar is: “Laat je Hart je Leiden!”. De kinderen hebben weer prachtige 
tekeningen gemaakt en hebben daarbij lekker out of the box gedacht.  
Onze sociale vaardigheden werden ingezet toen we meededen aan de Kinderpostzegelactie. Met heel 
veel enthousiasme werden er heel veel kinderpostzegels verkocht voor het goede doel. Top! 
En bij onze leesmethode Atlantis wordt vaak een beroep gedaan op de vaardigheid kritisch denken. In 
blok 1 gaat het over de VOC en onze koloniën. Was onze manier van handeldrijven eigenlijk wel zo 
netjes. Wat betekende dat voor de lokale bevolking en hoe had het anders gekund. Zo kwamen we er 
achter dat demonstreren ook toen al gebeurde, maar helaas streng afgestraft werd. 
 
De laatste week voor de herfstvakantie, wat vliegt de tijd toch! Er wordt hard gewerkt in de klas. Van 
veel vakken zijn de eerste toetsen al geweest. Ook alle boekenbeurten zijn geweest. Ondanks het feit 
dat er geen echte beoordeling wordt gegeven deden de leerlingen wel erg hun best om hun boek zo 
goed mogelijk te presenteren aan de klas.  
De tekening voor de Vredesposterwedstrijd moest deze week worden ingeleverd. Er zaten weer 
prachtige kunstwerken bij. Het was voor alle meesters en juffen een hele klus om uit te kiezen wiens 
tekening door mocht naar de volgende ronde. Maar na lang wikken en wegen gaan de tekeningen van 
Manou, Lynn en Matthijs door.  
Op donderdagochtend kwam de wijkagent in de klas om een voorlichting te geven over criminele 
en/of seksuele uitbuiting. Dat was erg leerzaam! 
Huiswerk: 
Woensdag 02-11: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 1 
Vrijdag 04-11: Redactiesommen voor- en achterkant 
Fijne vakantie! 
Juf Henriëtte en juf Joukje 
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De jarige(n) : 
21-10 Nouraysa Bousnin (2016) 1/2A 
23 Mike Heemskerk (2012)  6 A 
25 Justen Loos (2013)  6 B 
26 Lynn Schoo (2011)  8 
27 Marijn Geerlings (2013)  6 B 
30 Yuna Loos (2016)  3 B 
 

 
 
 

 


