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Weekbericht schooljaar 2016-2017 26 september – 02 oktober 
 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Waar + tijd Voor wie 
05 oktober Start Kinderboekenweek School 

8.30 uur 
Leerlingen en team 

10 oktober Openingsviering Kerk 10.00 uur Alle belangstellenden 

13 oktober Opening schoolplein Schoolplein 16.00-18.00  Alle belangstellenden 

17-21 oktober Herfstvakantie   

 

Jarig deze week 
Dinsdag  27 september Ruben Gerdes Groep 7 

 
Spaart u mee voor school: ‘Sparen voor je school’? 
De actie ‘Sparen voor je school’ loopt nog t/m 11 oktober. We kunnen sparen voor spel- en 
leermaterialen.  
Tijdens de actie ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een 
schoolspaarpunt met een code. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u de punten 
heel eenvoudig toewijzen aan een deelnemende school. We hopen dat u dan mee wilt sparen 
voor onze school.  
Hoe meer punten we verzamelen, hoe meer we kunnen besteden aan materiaal voor uw 
kinderen. Doet u mee? Alvast hartelijk bedankt! 

Aanwezigheid directie & Ib-er 

Anja Dinsdagochtend en donderdag 

Linda Maandagochtend en dinsdagmiddag 
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Bibliobus 
Vorige week maandag is voor de tweede keer de Bibliobus geweest. De leerlingen 
mogen in de bus boeken uitzoeken en deze mee naar huis nemen.  
Iedere twee weken mogen de boeken geruild worden. Ook het pasje moet dan 
mee genomen worden.  
De kinderen vonden het prachtig om boeken uit te zoeken en het stimuleert tevens het lezen thuis. Ook is 
het handig voor de oudere leerlingen als ze een spreekbeurt of een werkstuk moeten maken op school. 
Maandag 3 oktober komt de Bibliobus en kunnen de leerlingen hun boeken weer ruilen. 
 

Schoolfoto’s bestellen 
Vorige week hebben de leerlingen een flyer mee naar huis gekregen om de schoolfoto’s online te bestellen. 
Als de schoolfoto’s voor 10 oktober worden besteld, wordt de bestelling afgeleverd op school en hoeft u 
geen orderkosten te betalen. 
 

Openingsviering in de kerk  
Maandag 10 oktober is de Openingsviering om 10.00 uur. Alle ouders, opa’s/oma’s en andere 
belangstellenden zijn hiervoor van harte welkom! Het thema van deze openingsviering is: ‘Onderweg zijn’.  
 

Opening schoolplein 
Donderdag 13 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur willen wij samen met de kinderen, ouders, grootouders 
en buurtbewoners de opening van ons schoolplein vieren. Tijdens dit feest zullen er verschillende 
activiteiten zijn op- en rond het schoolplein. Noteert u deze dag alvast in uw agenda! Verdere informatie 
volgt nog. 
 

Uit de peutergroep 
Thema 
Wij zijn begonnen met het thema ‘Familie’. Er zijn al leuke familiefoto’s meegenomen en er wordt druk 
verteld wie het allemaal zijn. Ook zijn we bezig met onze voornaam en onze achternaam.  
We hebben op dit moment een gezellige meiden peutergroep. Ze spelen ontzettend leuk met elkaar. Het is 
een vrolijke boel. Ze zingen en kletsen heel wat af. De klei is op dit moment favoriet en er wordt veel 
gebakken en gekookt. De pizza’s, pannenkoeken en soep staan vaak op het menu.  
 

Prietpraat 
Juf Lida is iets aan het opschrijven, zegt Sophie: ‘Wat ben jij aan het doen 
jongedame!!’ 
 

Uit groep 1 en 2 
Aanwezigheid Juf Inge/juf Diana op maandag 
Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, hebben we een dubbele bezetting op de maandag. Juf Diana en juf 
Inge zijn beide aanwezig. De eerste 2 weken heeft Juf Diana de groep op maandag gedraaid en de 
afgelopen 2 weken juf Inge. Voortaan gaan we wekelijks ruilen. Vandaag staat juf Diana voor de klas, 
volgende week maandag juf Inge. en zo verder. 
De week ziet er dan als volgt uit: 

Maandag juf Diana / juf Inge 
Dinsdag juf Inge 
Woensdag  juf Inge 
Donderdag  juf Diana 

De juf die op maandag niet voor de klas staat, doet andere taken op teamniveau.  
 

Thema ‘Familie’ 
Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘Familie’. Tot aan de herfstvakantie gaan we hiermee verder.  



Er heeft 1 leerling familiefoto’s meegenomen. Het zou erg leuk zijn als er nog meer foto’s komen, dan 
kunnen we erover praten en laten zien we onze papa en mama zijn, broertje(s)/zusje(s), opa(s)/oma(s), 
zelfs verdere familieleden als ooms/tantes/neven/nichten zijn welkom. 
Op de letterkast staat de letter ‘m’ van mama, moeder, oma, marit, muis… De leerlingen mogen ook 
voorwerpen meenemen met de letter ‘m’. 
 

Leuke uitspraak 
Een leerling zegt: ‘Ik kan heel hard rennen’. Juf vraagt: ‘Kun je sneller rennen dan papa?’ Leerling 
antwoordt: ‘Ja, want papa rent niet zo vaak’. 
 

Gym 
Vanaf aanstaande donderdag 29 september gaan we weer naar de sporthal samen met groep 3/4. De 
kinderen hebben hiervoor sportkleding nodig en sportschoenen. Ze mogen ook de sportschoenen mee van 
het speellokaal. 
 

Uit groep 3 en 4 

Veilig leren lezen 
Groep 3 leert deze week de ‘eu’ van reus, neus, jeuk, peuk enz. We oefenen ook met het lezen van 
woorden op tempo en het flitsen van de letters. 
 

Dinsdag taaltoets   Woensdag dictee  
 

Gym 
Aankomende donderdag gaan wij weer naar de gym. 
 

Uit groep 5 en 6 
Spelling 
Aankomende week gaan we beginnen met het nieuwe hoofdstuk van spelling. Het 
afgelopen hoofdstuk was veel herhalen van afspraak 1 t/m 12. Voor groep 5 komen 
vanaf nu tot aan de zomervakantie er 6 nieuwe afspraken bij en voor groep 6 komen er 9 
afspraken bij. 
 

Tafels 
We zijn flink aan het oefenen met alle tafels. De kinderen moeten de tafel 1 t.m. 10 kennen. Dit oefenen we 
extra in de klas, maar ook thuis extra oefenen helpt hieraan mee. Dit kan op internet op veel verschillende 
manieren, maar ook de reeksen opnoemen helpt voor de kinderen. 
 

Uit groep 7 en 8 
Spelling/Taal 
Komende week zullen we starten met het 2e hoofdstuk van taal en spelling.  
De kinderen zullen deze week ook de nieuwe woordenlijsten meekrijgen om te oefenen.  
 

Rekenen 
Komende week gaan we werken aan het leerdoel ‘cijferen’. De kinderen leren met grote 
getallen onder elkaar te rekenen. Daarnaast mogen de kinderen ook verder werken aan het leerdoel ‘grote 
getallen’ en ‘omzetten lengte/opp. en inhoudsmaten’.  
 

Meester Jeroen 
Vanaf deze week staat meester Jeroen voor de groep. Hij zal mij vervangen tijdens mijn verlof.  
Ook zullen deze week de kennismakingsgesprekken plaatsvinden.  


