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Agenda
18 sept Start themaweek Ruimtevaart
22 sep
korfbalmiddag gr 3/8
25 sept start week van de pauzehap

passen dan houden we ons aanbevolen.
Alvast bedankt.
Groep 1-2:
Ook in de kleutergroep zijn leuke spullen met
betrekking tot het thema ruimte welkom!
Op de site staat uitgebreid beschreven wat
we in de kleutergroep bij dit thema allenmaal
gaan doen.

Verjaardagen
We feliciteren de volgende leerlingen:
23
29 sep

sep

Jaylano
Mats
Sofie

Start van het schooljaar
Na een hectische eerste week is de rust
gelukkig een beetje terug en ik wens vanaf
deze plek iedereen een fijn schooljaar. De
eerste activiteit viel echter in het water, de
klusmorgen ging helaas niet door en het weer
knapt ook nog niet echt op. Zodra eer
drogere tijden aanbreken zullen we een
nieuwe oproep doen.
Veiligheid voorop: Als de school uitgaat is het
op het kleuterplein altijd druk. Voor de
veiligheid van alle kinderen vragen we
daarom: Wacht alstublieft binnen het hek! Op
deze manier voorkomen we samen dat de
kinderen door het hek glippen en er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Knutsel materialen
Voor verschillende activiteiten zijn we
kosteloos materiaal nodig.
We heeft er voor ons: doorzichtige wasbol
doppen, lege keukenrollen en
schoenendozen.
Alvast bedankt juf Evelien
Thema week wetenschap en techniek groep
3-4
Maandag starten we school breed met het
thema ruimtevaart in het kader van
wetenschap en techniek. Mocht u thuis nog
spulletjes hebben die goed bij dit thema

Letter van het thema: Dat is de ..r.. van raket.
Vanaf maandag mogen de kleuters spullen
meenemen die beginnen met de ..r... Zo
wordt het een letterhoek van ons allemaal.
We gaan ons best doen om deze letter te
leren. De spullen voor het letterhoekje blijven
twee weken op school.

Nieuwe leerling: Komende week komt Noa
Vonk voor het eerst proefdraaien bij ons in de
groep. Op 21 oktober wordt zij 4 jaar. We
wensen haar bij ons op school en in de groep
veel succes en veel plezier.
Schoonmaakweek: Vanaf maandag starten
we met de schoonmaak van al het
materiaal. Fijn dat jullie allemaal weer mee
gaan helpen! De ouders die thuis materialen

schoonmaken kunnen dit vanaf
maandagmiddag uit de klas halen. Er staan
dan stapeltjes klaar voor iedereen.
Willen de ouders die op school schoonmaken
zelf even een emmer, afwasborstel en zeef of
vergiet meenemen?
Puzzels: In de brief stond dat we graag 2x een
beroep op jullie doen. De puzzels geven we
mee op maandagochtend. In verband met
kromtrekken en aantasten van de plaatjes
´de puzzelstukjes niet in het water laten
staan`. Even in een sopje en meteen droog
maken.
Het is fijn als de materialen vlot weer op
school zijn. Dit omdat er veel ouders thuis
materialen schoonmaken en de kinderen
natuurlijk graag het speelgoed weer op
school hebben om mee te spelen.
Allemaal alvast super bedankt voor jullie
hulp!!!

kern 1 leren we de p, aa, r, e en de v
schrijven. De andere letters blijven we
regelmatig herhalen.

Rekenen
Het rekenen gaat heel goed. De kinderen zijn
bezig met de getallen tot 10. Ze leren
groepjes maken, herkennen van de 5
structuur, getallen splitsen tot 10 en de
verliefde harten.
Begin groep 3 is het nog erg makkelijk,
hierdoor passen we de lessen aan.
Groep 4
Rekenen
We zijn gestart met herhaling van eind groep
3.
In dit blok leren de kinderen de kralenketting
om te zetten in een getallenlijn. We oefenen
met de plus- en minsommen tot 20,
plattegronden van blokkenbouwsels maken,
oefenen met betalen, getallenlijn tot 100.
De kinderen moeten nog een beetje wennen
aan de hoeveelheid sommen bij rekenen. Het
verschil met groep 3 is redelijk groot.
Ze doen allemaal goed hun best.

Groep 3/4
Groep 3
In groep 3 zijn we begonnen met rekenen en
veilig leren lezen. De kinderen hebben
allemaal een etui, kleurpotloden en andere
materialen gekregen. Zodra we alle letters
hebben leren schrijven krijgen de kinderen
ook een stabilo.
Veilig leren lezen
In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een
brief over veilig leren lezen.
We hebben vrijdag kern start afgesloten en
beginnen maandag met kern 1. Hierin gaan
we werken met de nieuwe letters, maar gaan
we ook lezen en woorden maken. We leren
woorden schrijven met de tot nu toe
aangeboden letters.
De kinderen kennen al heel veel letters, super
knap!
Schrijven
Elke keer als we een nieuwe letter leren bij
lezen, leren we deze letter ook schrijven. We
hebben de i, k, m en s inmiddels geleerd. In

Spelling
Dit jaar zijn we gestart in een nieuwe
methode voor spelling. In het eerste blok
werken we aan drie categorieën (1 per
week) en oefenen we de ei/ij en de au
woorden d.m.v. een plaat met een rap.

1. Hakwoorden: ik schrijf het woord zoals
ik het hoor
Speciale hakwoorden: daar mag
geen u tussen
2. Zingwoorden: Net als bij ding dong
3. Luchtwoorden: Korte klank + cht met
de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij
legt en hij zegt.
We starten elke les met een oefendictee
waarin alle aangeboden categorieën
regelmatig aanbod komen. De derde week

sluiten we af met een dictee, in de week erna
doen we veel herhaling en oefening.

Groep 5 en 6
Ruimtevaart
Komende week starten we met het thema
ruimtevaart. Heeft u spullen thuis die we
mogen lenen en die bij het project passen
dan mogen die volgende week mee naar
school.
Rekenen
In groep 5 zijn we begonnen met ee klein
beetje herhaling van groep 4. Het komende
blok gaan we aan dde slag met optel- en
aftreksommen over het tiental (28+35). Ook
oefenen we veel met de tafels en gaan we
de oppervlaktes van verschillende figuren
vergelijken.
In groep 6 hebben we al een beetje kennis
gemaakt met breuken. Ook
verhoudingstabellen komen in dit blok aan
bod. En natuurlijk wordt er gewerkt met optelen aftreksommen
Spelling
In beide groepen starten we elke les met een
oefendictee. Dit wordt door de kinderen
goed gemaakt. De kinderen hebben al acht
verschillende soorten woorden geleerd en
kennen bij de meestte woorden ook al de
gebaren die erbij horen.
Taal
Ook bij taal zijn we al veel verschillende
nieuwe dingen tegengekomen. In groep 6
moesten de kinderen o.a. in en zin het
bijvoeglijke naamwoord en het zelfstandig
naamwoord vinden. In groep 5 moesten de
kinderen aan de slag met alfabetiseren.
Pittige opdrachten, dus.

Groep 7/8
Datamuur
Vorige week hebben de kinderen een missie
en 3 algemene doelen voor de datamuur
opgesteld. Deze kunt u bekijken op onze
datamuur in de klas. De kinderen hebben
deze ook in hun portfolio. De doelen voor de
vakken worden de komende tijd opgesteld.
Agenda
Om de kinderen van groep 8 goed voor te
bereiden op het gebruik van een agenda in
het voortgezet onderwijs zijn de kinderen van
groep 8 een agenda nodig voor in de klas.
Het zou fijn zijn als ze deze zo snel mogelijk
hebben, zodat we er meteen mee aan de
slag kunnen gaan. We gaan het komende
jaar oefenen met wat je in je agenda moet
zetten, waar je dit in je agenda moet
opschrijven en hoe je dit moet doen. De
kinderen van groep 7 mogen natuurlijk ook

alvast een agenda aanschaffen, meenemen
naar school en mee oefenen met het
noteren van dingen in je agenda, maar dit
hoeft niet per se.
GGD screening groep 7
Op dinsdag 19 september komt Marga
Nolden langs om de kinderen van groep 7 te
screenen op lengte en gewicht. Ook zal ze
met de kinderen een gesprek aangaan over
gezond eten en het belang van bewegen.
Dit gebeurt onder schooltijd in een aparte
ruimte. In deze ruimte worden de kinderen
ook individueel gemeten en gewogen.
Mocht u het nog niet gedaan hebben; denkt
u dan nog even aan het digitaal invullen van
de vragenlijst en het toestemmingsformulier?
Deze moeten voor dinsdag ingevuld zijn.
Korfbaltoernooi
Op vrijdag 22 september doet een aantal
kinderen van groep 7/8 mee aan het
schoolkorfbaltoernooi bij Sparta in
Zevenhuizen. We hebben twee teams. Een
team uit groep 7 en een team uit groep 8.
Doet uw kind niet mee, maar vindt u het wel
leuk om te komen kijken, dan bent u natuurlijk
van harte welkom! We starten vanaf
ongeveer 15.00.
Thema ruimtevaart
Komende week beginnen we met het thema
ruimtevaart in de klas. Voor dit thema wil ik in
de klas graag een thematafel maken. Als de
kinderen thuis iets hebben dat met dit thema
te maken heeft, dan mogen ze dit
meenemen naar school. Aan het einde van
het thema krijgen de kinderen hun spulletjes
weer mee naar huis.

