
 

Nieuwsbrief 25 augustus 2014 

Algemeen 

Na een geslaagde start van het schooljaar 
beginnen we alweer aan de tweede week. Alsof 
het nooit vakantie is geweest. In de jaaropening 
hebben we gesproken over een schatkist vol 
ervaring. Dit schooljaar mogen alle kinderen hun 
belevenissen, hun ervaringen stoppen in een 
schatkist op school.  

Aan het einde van het schooljaar gaan we 
ontdekken welke ervaringen we hebben 
opgedaan, wat we hebben geleerd en 
meegemaakt.  
Het eerste voorwerp zit al in de schatkist n.l. een 
bus vol kinderen met als betekenis het samen 
onderweg zijn. We gaan samen werken, samen 
spelen, samen leren en samen plezier maken. 
Kortom; we gaan het samen doen!  

 

Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen een paar nieuwe leerlingen bij ons op school. Joey (groep 1), Chayenne (groep 
2), Levi (groep 3) en Abel (groep 5). Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school. 
 

Overblijf 

Nog niet alle ouders die gebruik maken van de overblijfregeling hebben 
de rekening betaald. Wilt u het uiterlijk volgende week overmaken? 

 

Rapporten 

Wilt u het rapport van uw kind uiterlijk morgen mee geven aan de leerkracht? 
 

Hoofdluis 

Vandaag is er hoofdluis geconstateerd bij een van onze leerlingen op onze school. Wilt u thuis 
regelmatig uw kind controleren op hoofdluis? 

Wat helpt? U kunt een shampoo gebruiken, maar volgens de GGD zijn de 
beestjes resistent geworden voor de meeste shampoos. Het enige wat 
helpt is kammen, kammen en nog eens kammen met een speciale 
luizenkam. Dus niet kammen met een gewone kam, want daar glippen de 
luizen en neten doorheen. Met een beetje lampenolie glijdt de luizenkam 
wat gemakkelijker door het haar (tip van een ouder)  

Reinig ook de kleding, jassen, kussens en ander beddengoed. Ook zijn 
knuffels vaak besmet. Uw drogist kan u goede voorlichting geven over de 
producten die u kunt gebruiken voor de bestrijding van de hoofdluis.  

 



Informatieklapper 

Dit schooljaar wordt er geen informatieklapper uitgegeven. Er wordt op dit moment hard gewerkt 
aan een informatieboekje. Dit boekje ontvangt u binnenkort digitaal. Om u goed te informeren 
wordt ook alle belangrijke informatie iedere twee weken in de nieuwsbrief geschreven. 

 
Belangrijke data 

 15 september informatie/inloopavond groep 3 t/m 8 (18.30 -19.30 uur) 

 22 september informatieavond groep 1 en 2 (20.00 – 21.00 uur) 

 6 oktober marge dag (alle leerlingen vrij) 

 13 t/m 17 oktober herfstvakantie 
 

Groep 1 en 2 

We zijn vorige week gestart met 21 kinderen, 9 jongens en 13 meisjes. 
Chayenne en Joey zijn nieuw in de groep en doen al gezellig mee met allerlei 
activiteiten.  
Ieder kind heeft een maatje om af en toe mee samen te werken of om hulp 
te vragen als de juf even bezig is. 
 
In de eerste schoolweek waren we vooral verkennend bezig o.a. door het 
doen van kennismakingsspelletjes. Donderdag zijn we in een lange rij, hand 
in hand, door de hele school gelopen en hebben o.a. gezien waar de andere 
kinderen in de klassen aan het werk waren. 
 
We hebben allemaal zin om er weer een goed schooljaar van te maken! 
 

Lied dat we hebben geleerd:  
 
De basisschool, de basisschool 

daar gaan veel kinderen heen  

Want als je 4 geworden bent 

Dan kom je in groep1                    

De school dat is een groot gebouw      

Met klassen en een plein 

De juf of meester heeft een groep 

Met kind’ ren groot of klein 

Er zijn hier heel veel kinderen          

Je kiest met wie je speelt   

Een school dat is een leuke plek 

Waar je je nooit verveelt.          

 

Thema: Ik jij wij samen 

De komende weken spelen en werken we over dit thema. 
Deze week ligt de nadruk op “Ik”. Leren vertellen over jezelf, waar je woont, wanneer je jarig 
bent, waar je van houdt, meten hoe lang je bent, een schilderij maken van jezelf…; allerlei 
activiteiten voor de komende tijd.   
 

Graag meenemen 

Om het vertellen te stimuleren mogen de kinderen iets 
mee naar school nemen wat belangrijk voor hen is.  

Een foto (van de familie), een knuffel, een boek… 
We maken een tafel waar deze spullen even op blijven staan. 
 
Ook eierdozen zijn weer welkom.                              



Groep 3 en 4 
 
Start 

De eerst schoolweek is al weer voorbij. Een week waarin voor de kinderen veel nieuwe dingen 
aan bod kwamen. In groep 3 waren dat ondermeer rekenen en schrijven in een schrift en letters  
en woorden leren lezen: i ,k (ik) ,m (maan) ,r (roos). Het is mooi om te zien dat de kinderen van 
groep 3 al snel gewend waren aan de gang van zaken in de nieuwe 
klas. 

In groep 4 werkten we voor het eerst met “De wereld in getallen” 
(rekenen), een methode die qua aanpak en inhoud behoorlijk 
verschilt met onze vorige rekenmethode. Voor de kinderen en juf is 
dat wel even wennen maar over een paar weken is de nieuwe 
werkwijze vast en zeker voor iedereen duidelijk. 

Ook “Alles-in-1” (taal, lezen, spelling en wereldoriëntatie) is nieuw 
voor de kinderen van groep 4. Sommige kinderen krijgen af en toe 
een leestekst mee om alvast te oefenen ter voorbereiding op de les. 
Een paar kinderen krijgen regelmatig “weekwoorden” (spelling) mee 
naar huis. 
 

Nieuwe leerling 

Na de vakantie is Levi Tempel in groep 3 begonnen. Levi komt uit Baflo en woont nu met zijn 
moeder en zusje (Chayenne) in de Schoolstraat. We wensen Levi en zijn zusje een hele fijne tijd 
op onze school. 
 

Gymtijden 

Dinsdag: 14.00-14.35u (meester Jan)     
Donderdag: 13.15 -14.00u (juf Fieneke) De kinderen gaan vanaf huis of overblijf naar de 
gymzaal. Overblijfkinderen lopen om 13.00u naar de gymzaal met juf Fieneke 
 

Eten/drinken 

We eten en drinken in de ochtendpauze buiten. Wanneer het regent of erg koud is doen we dat 
binnen. 
 

Voorstelling 

Maandag 1 september geeft Erik van Dort om 13.30u een 
voorstelling voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 in de 
gemeenschappelijke ruimte. 
 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 
 

De eerste week is voorbij gevlogen. We zijn aan de slag geweest met spelling, taal en rekenen. 
Vooral rekenen is nog een beetje wennen. We werken vanaf dit schooljaar met de methode De 
wereld in getallen. Daarbij keren we soms letterlijk ons boek om. De kinderen mogen op school 
en thuis gaan oefenen met de tafels. Als de tafels geautomatiseerd zijn, krijgen de kinderen een 
tafeldiploma.  
 

Dictee 

Afgelopen week hebben beide groepen de weekwoorden voor week 1 t/m 4 
mee naar huis gekregen om thuis te oefenen.  
Het eerste dictee is dinsdag.  

 

Kanjertraining 

Ook zijn we aan de slag geweest met de Kanjertraining. We hebben in de klas samen afspraken 
gemaakt en hebben onder deze afspraken allemaal onze handtekening gezet.  
 

Naar gym lopen 

Op dinsdagmiddag mogen de kinderen die tussen de middag thuis een broodje eten zelf naar 
de gymzaal gaan. De kinderen die naar de overblijf gaan, worden ’s middags door meester 
Jan of juf Rijanne naar de gymzaal gebracht. 

 
 

Groep 7 en 8 
 
Een goed begin 

Net als alle andere groepen hebben we er alweer één week opzitten. We zijn goed begonnen. 
We hebben wel meteen het werk opgepakt met rekenen, Topo (Europa), Engels en taal, maar er 
is ook genoeg tijd geweest voor leuke dingen: een workshop “blokletters met schaduw“, een 
uitstapje naar het museum en het begin van onze muziekcursus.  
 

Xylofoons 

Via de ouderraad hebben we 15 xylofoons kunnen aanschaffen, 
waardoor we onze eerste twee lessen hebben gehad in de 
afgelopen week. We weten wat kwart en halve noten zijn en we 
hebben geoefend met de c, d, e en f. Met het geleerde gaan we 
in de komende week eigen composities maken van 4/4 maten. 
We zijn benieuwd hoe dat aan het eind van de week gaat 
klinken. 


