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Beste ouders en/of verzorgers,
De eerste twee schoolweken zitten erop en we zijn weer helemaal
gewend. De eerste nieuwjaarsrecepties hebben inmiddels
plaatsgevonden en aankomende week zijn de recepties van de
andere groepen gepland. We hopen dan ook dat het zomerse weer
nog even aanhoudt, zodat we lekker buiten kennis kunnen maken met
elkaar.
De groepen 3 en 8 organiseren donderdag 15 september een
informatieavond om de ouders te informeren over de bijzonderheden
van dat leerjaar. Inmiddels hebben deze ouders hiervoor een
uitnodiging ontvangen.
Mocht uw kind niet in groep 3 of groep 8 zitten en u heeft vragen over
het leerjaar van uw kind, dan kunt u uw vragen natuurlijk altijd stellen
aan de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Kiss en go
Deze week zijn we voor het eerst begonnen met de ‘kiss en go’ zone.
De kinderen nemen op de gang afscheid van hun vader, moeder, opa,
oma of oppas en gaan zelf de klas in. Om half 9 gaat de deur van de
klas dicht en beginnen wij met onze lessen. Elke dag 5 minuten later
beginnen kost op jaarbasis al gauw 16 lesuren en dat vinden wij echt
te veel. Ons voornemen is dan ook op tijd beginnen met de les en
daar hebben wij uw hulp bij nodig.
Kunst en cultuur
Dit schooljaar hebben wij ‘Op de planken’ in een nieuw jasje gestoken.
Passend bij het thema zullen de leerlingen klassendoorbrekend een
kunstzinnige activiteit doen. Daarbij valt te denken aan een dramales,
een muziekles, een dansles enz. Nadat de kinderen een tweetal
lessen hebben gevolgd, volgt er een korte presentatie aan elkaar op
het podium in de gymzaal. Aankomend thema gaan we dit voor het
eerst opstarten en we houden u graag op de hoogte van het proces.
We hopen dat de kinderen thuis enthousiast vertellen over dit
creatieve uur. Na de verbouwing hebben we een atelier tot onze
beschikking en kunnen wij ons op dit gebied verder ontwikkelen.
Natuurlijk zullen we in de klas wekelijks tijd inruimen voor de
creatieve vakken, dit kunstzinnige uur is echt een extraatje.

Agenda
Woensdag 14 september
Nieuwjaarsreceptie
Groep 1-2A, 1-2B en 6
Donderdag 15 september
Nieuwjaarsreceptie
Groep 4 en 7
Donderdag 15 september
Informatieavond
Groep 3 en 8
Maandag 26 september
Schoolfotograaf
Woensdag 28 september
Thijsse’s Hof
Groep 6
Donderdag 29 september
Voorstelling Sience
Groep 3 t/m 8
Maandag 3 oktober
Margedag groep 1 t/m 3
Deze lln. zijn vrij

Woensdag 5 oktober
Start Kinderboekenweek
Donderdag 13 oktober
Kinderboekenbal

Groep 1-2
Na een fijne zomervakantie zijn we weer begonnen. Dit
schooljaar zijn we gestart met het thema ‘Mijn knuffel en ik’.
De komende weken mogen de kleuters hun knuffel
meenemen naar school. Met behulp van de knuffels gaan we
leerzame spelletjes doen. Zo gaan we ze tellen en ze op
volgorde leggen van klein naar groot en van dun naar dik.
Ook zijn we benieuwd hoe alle knuffels heten om vervolgens
te ontdekken met welke letter de naam van de knuffel
begint.
Verder gaan we op zoek naar woorden die rijmen op de namen
van de knuffels. De letter die centraal staat in dit thema is de
letter B van beer.
Deze week zijn we begonnen met afscheid nemen bij de deur en
in de gang. ( Kiss + go )
Dit geeft meer rust voor de kinderen. De kinderen gaan
zelfstandig via het kiesbord een activiteit kiezen.
Wij hebben er veel zin in om er een leuk, gezellig en leerzaam jaar
van te maken!
Groep 3
Het schooljaar is begonnen en dat is spannend en een beetje eng. De eerste dag in groep drie, een
eigen tafeltje met stoeltje. Op de tafels een eigen potlood, gum, kleurdoos en een groen kaartje
allemaal voorzien van je eigen naam. Dan vergeet ik de voorpret nog te noemen, papa’s en mama’s die
toch even bij juf moesten melden hoe spannend wij het allemaal vinden. Gelukkig zijn de kinderen
daarin niet alleen, ook voor juf is het de eerste dag een beetje spannend.
En dan het eerste woord van de eerste dag: IK! Een verhaal over Rik, hij wil niet naar groep 3. Hij wil
liever nog een jaartje naar de kleuters, hij kan namelijk nog niet lezen. Aan het einde van het verhaal
besluit hij toch te blijven in groep 3. Gelukkig voor juf Rosanna hebben de kinderen in onze groep 3 dat
ook besloten. We zijn er nog alle 23 en daarmee gaan we een leuk en leerzaam jaar in.
Groep 4
Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer begonnen aan de eerste schoolweken. Voor de kinderen
en misschien voor ouders een spannend moment. Maar niet alleen ouders en kinderen vinden dit
spannend, de leerkrachten ook.
Dit jaar is er namelijk een nieuwe juf in groep vier, juf Malou. Juf Malou is vorig jaar afgestudeerd aan
de Pabo. Dit is haar eerste échte klas. Tot nu toe vindt ze het hartstikke leuk en heeft veel plezier van
deze gezellige, hardwerkende kinderen. Wat een leuke klas!
De eerste week hebben we vooral geleerd hoe we opdrachten moeten opschrijven in de schriften,
want werken met hokjes tijdens rekenen is nog knap lastig. Verder hebben we dit jaar taal en spelling
als losse vakken. Afgelopen week hebben we de –eer, -eur, -oor geleerd. Verder hebben we gewerkt
aan ‘wie ben ik’, zodat de juffen ons kunnen leren kennen.
Volgende week vrijdag gaan we beginnen met het project ‘Voor altijd jong’.
We gaan er een gezellig jaar van maken!
Groep 5
Na flink wat schuiven en passen en meten is het kleuterlokaal omgetoverd tot het lokaal van groep 5.
Het was even wennen en soms vergiste iemand zich in het lokaal, maar inmiddels voelt iedereen zich er
thuis. Met spelling oefenen we veel met korte en lange klanken en het aantal lettergrepen in een
woord. Zo leren we hoe je de woorden goed moet schrijven. Best lastig hoor.

Met rekenen leren we nieuwe tafels die ook worden opgeschreven in
een tafelboekje. We zijn begonnen met een nieuw project over de
tijd van opa’s en oma’s en voor de verjaardagskalender hebben we
met wascokrijt en ecoline gewerkt. Het resultaat is te bezichtigen in
ons lokaal.

Groep 6
In groep 6 zijn 3 nieuwe leerlingen. Welkom op de KWS Chaja, Janna en Max. We hopen dat jullie hier
een leuke tijd zullen hebben.
De start van het schooljaar verliep goed en gezellig. Het was wel jammer dat Milla een weekje later
kwam en Chaja na de eerste dag ziek was. Maar inmiddels is iedereen er gelukkig.
De eerste week hebben we over de vakantie getekend. Maar…dan wel op een bijzondere manier. De
opdracht was om je vakantieplek te tekenen van bovenaf. Dus alsof je in een helikopter zat. Maar al
gauw bleek de helikopter te ouderwets…. het moest een drone worden. De tekeningen zijn in de gang
bij groep 6 te bewonderen.
Ook zijn we met ons portfolio begonnen. We zijn bezig met een tekening voor op de voorkant van de
map en het invullen van een kopieerblad ‘Dit ben ik…..’ Tijdens de gesprekken eind september zullen
we deze bladen/mappen gebruiken bij de gesprekken.
Bij rekenen begonnen we deze week met breuken. Iedereen kreeg een vel papier. Dat vouwden we
eerst door de dubbel en bespraken hoe je een deel dan noemt. (1/2) Daarna vouwden we het vel weer
dubbel en schreven op welke breuk daar bij hoorde (1/4) Zo gingen we net zo lang door tot het
vouwen niet meer lukte. (1/32).
Bij spelling werden de korte en lange klanken opgehaald. Ook de verkleinwoorden en woorden die
eindigen op een d/t, b/p en ch/g zijn we aan het oefenen.
Vrijdag gaan we beginnen met het project ‘Voor altijd jong’.
Groep 7
We zijn enthousiast aan het nieuwe schooljaar begonnen in groep 7. De kinderen waren nieuwsgierig
naar hun nieuwe juf en meester en naar alle nieuwe dingen die gaan komen. Engels,
werkwoordspelling, verkeersexamen, een agenda voor je huiswerk………
Met taal en rekenen herhalen we eerst belangrijke dingen uit groep 6. Hoe gaat het ook al weer? Erbij
en eraf sommen onder elkaar? Weten we nog iets van de breuken? En bij taal hebben we opgefrist wat
een persoonsvorm is en hoe je die kunt vinden. Wat een werkwoordelijk gezegde is en een onderwerp.
Daarnaast hebben we aandacht besteed aan kennismaken met elkaar en groepsvorming. Daarbij
kregen de kinderen verschillende samenwerkopdrachten. Zo moesten ze in de gymzaal met hun groep
naar de overkant en mochten ze alleen de 2 matten die ze per groep hadden gekregen aanraken met
hun lichaam. Een heel gedoe, zo’n mat doorgeven als niemand van de andere mat af mag vallen. En
kan iedereen de sprong naar de volgende mat wel halen? Als er iemand in het “water” valt moet de
hele groep terug en dat kost héél veel tijd. De kinderen deden deze opdracht heel goed, zelfs toen ze
er niet meer bij mochten praten!

In het klaslokaal een andere samenwerkopdracht. Ieder groepslid heeft 3 dezelfde stroken (maar
anders dan zijn groepsgenoten). Iedereen mag ALLEEN zijn eigen stroken aanraken. Maar samen moet
een opdracht uitgevoerd worden waarbij alle stroken nodig zijn. Bijvoorbeeld: maak 3 vierkanten,
maak 6 vierkanten. Praten met elkaar en luisteren naar elkaar is hierbij heel belangrijk. Niet alleen bij
deze opdracht natuurlijk, maar bij alles wat je samen doet in de klas.

Groep 8
Daar zitten ze dan, in het laatste jaar van de basisschool. En geloof mij maar, dit jaar gaat wellicht nog
sneller voorbij dan alle voorgaande jaren.
We hebben een goede start gehad. Voor sommigen was het tempo wel even wennen. De agenda’s
werden meteen gevuld en staan nu al voor de komende weken vol met huiswerk. Het is een planning
voor de lange termijn en dat is voor veel kinderen erg prettig zodat zij het huiswerk goed kunnen
plannen.
De eerste weken staan ook in onze groep vooral in het teken van herhaling.
Met rekenen gaan we binnenkort de instructiewinkel openen. Of zoals groep 8 dat liever noemt
“kennis shoppen”. Kort de rekenstrategieën herhalen zodat dit ook weer opgefrist is.
En als er dan niet herhaald wordt, dan komt er ook heel veel nieuwe informatie bij. De kinderen
hebben inmiddels geleerd om te rekenen met PI. Dus de omtrek berekenen van een cirkel behoort nu
ook tot een van de vaardigheden van de kinderen.
Maar we zijn niet alleen bezig met rekenen, nee ook taal en spelling staat op het menu om te herhalen,
en ook hier is al heel wat bijgekomen. Want kent u de koppelwerkoorden nog? En waar had dat ook
alweer mee te maken? Juist het naamwoordelijk gezegde.
Zoals u ziet hebben de kinderen al twee super interessante weken achter de rug.
Met het project kijken wij momenteel de afleveringen van “13 in de oorlog”. In deze serie worden
middels kinderverhalen thema’s uit de Tweede Wereldoorlog behandeld.
Naast het werken aan dit thema, starten we binnenkort ook met ondernemend leren. Daarover wordt
u nog geïnformeerd.
Groep 8 zal dit jaar niet alleen les krijgen van meester Erik en juf Freya maar zal het eerste half jaar
een vierdejaars Pabo stagiair in de groep krijgen. Almer Schilder komt op de vrijdag stage lopen in onze
groep.

