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Nieuwsbrief 
29 september 2021 

 
 

                     

Trefwoord  

Thema: Slim, weekthema: Wat is slim zijn? 

Deze week verkennen kinderen verschillende manieren van slim zijn en vragen zich af welke bij 

hen past. Ze ontdekken hoe slim zijn kan bijdragen aan het levensgeluk van zichzelf en 

anderen. 

De Bijbelverhalen gaan over de jonge koning Salomo die, als hij een wens mag doen, vraagt om 

wijsheid. Die wijsheid wordt hem ook gegeven. 

 

Jarig 

Morgen is Hessel jarig. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Studiedag 

Vrijdag 1 oktober is de eerste team- studiedag (van de vier) van dit schooljaar. De leerlingen 

zijn die dag vrij van school. 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil.  

 

• Op dinsdag 5 oktober openen we de 

Kinderboekenweek buiten op het plein, ouders zijn 

van harte welkom om te blijven kijken. Bij regen 

verplaatsen we de opening naar binnen. 

• Tijdens deze weken starten we met 10 minuten 

voorlezen in de groepen, de leerkrachten zullen 

rouleren langs de groepen.  

• Tijdens deze weken besteden we in de klas aandacht 

aan verschillende boeken en het thema.  

• Op dinsdagmiddag 12 oktober is de finale van de 

voorleeswedstrijd van groep 7/8.  

• Op dinsdag 12 oktober komt er een klompenmaker 

in alle groepen om over zijn beroep te vertellen.  

• Op donderdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. 's Morgens starten we meteen 

om 08.30 uur, met een beroepenmodeshow. Alle kinderen beelden een beroep uit. Ouders 

zijn ook van harte welkom en mogen ook verkleed komen      . Om 13.45 uur is er een 

boekenmarkt. De kinderen mogen boeken ruilen/verkopen voor 0,20 of 0,50 cent. De 

boeken moeten thuis van een prijsje voorzien worden, ook ouders mogen hierbij zijn.  
 

Fietsencontrole 

Op dinsdag 5 oktober komen er vrijwilligers van Veilig Verkeer om de fietsen te controleren op 

veiligheid e.d. Dus graag allemaal op de fiets komen om deze te laten keuren. Onderaan deze 

nieuwsbrief staat (nogmaals) het lijstje met de punten waar op gelet wordt. 

 

Juf Els 

Onze oud-collega juf Els heeft na haar pensionering nog geruime tijd geholpen als vrijwilliger. In 

de corona-periode is ze daarmee gestopt. Nu heeft ze besloten om helemaal te stoppen. 

Volgende week komt ze nog een keer langs als afsluiting van deze periode. 
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Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: Dit ben ik!  

De peuters sluiten op verschillende momenten aan bij groep 1, 2 en 3 waar we samen 

activiteiten gaan doen passend bij het Kinderboekenthema ‘worden wat je wil’. 

 

Kaarten (jubileum) actie Stichting ‘Het vergeten kind’ 

De QR code is aangevraagd. Binnenkort kunnen de kaarten mee naar huis. 

 

BSO  

Thema: Natuurlijk creatief. Zand staat centraal deze week. 

Volgende week gaan we aan de slag met pompoenen. 

 

Groep 1-2-3  

Groep 1/2 
Deze week met rekenen oefenen met geld.  
Met taal oefenen we deze week synthetiseren/plakken van 

woorden.  
Het getal van de week is de:  5 

De letter van de week is de: v  
De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die 

beginnen met de letter v.  

 

Jayden heeft volgende week woensdag de kofferkring.  

 

Groep 3 

Dinsdag hebben we kern 2 afgerond. Vandaag zijn we gestart 

met Kern 3 van Veilig leren lezen. Deze week leren we de d, 

van doos.   
Met rekenen zijn we gestart in blok 2, deze week oefenen we 

met de splitsingen van 4,5,6.  

 

Groep 4-5  

Woensdag 6 oktober: 

Groep 4 de tafel van 5 opzeggen. 

Groep 5 de tafel van 5 opzeggen heen en terug. 

Volgende week herhalen we de tafel van 5. 

Het gaat heel goed met het opzeggen van de tafels, dus elke dag thuis blijven oefenen!! 

 

Groep 6-7-8  

Excursie kamp Westerbork 

Woensdag 13 oktober gaan we met de bovenbouw naar het Herinneringscentrum in Westerbork. 

We hebben hier een georganiseerd programma in het kader van culturele mobiliteit. We gaan 

met de bus en hebben dus geen vervoer meer nodig. Wel zouden we het erg fijn vinden 

wanneer er een ouder mee wil als extra begeleiding. We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 

13.30 uur weer terug bij school.  

Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

Tijdens de Kinderboekenweek houden we op school 

de voorleeswedstrijd. Deze wedstrijd begint met een 

voorronde in groep 7 en 8. Volgende week moeten 

alle kinderen een boek hebben uitgekozen waaruit 

ze willen voorlezen. Het fragment mag 5 min. 

duren. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis het 

voorlezen al even oefenen. In de klas maken we 

afspraken wanneer er in de klas mag worden 

geoefend. Het is handig dat de kinderen een boek 

kiezen dat langere tijd ook op school kan blijven.  
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Huiswerk 

• Tafels oefenen 

• t/m level 3 van topo oefenen 

• Spreekbeurt: dinsdag 5 oktober: Stan 

dinsdag 12 oktober: Caithlinn 

• Woensdag 6 oktober: voorleeswedstrijd groep 7 en 8 in de klas 

 

Agenda 

1 oktober – studiedag team, leerlingen vrij 

2 oktober – oud papier 

5 oktober – start kinderboekenweek / fietsencontrole VVN 

12 oktober - voorleeswedstrijd 

13 oktober – excursie Kamp Westerbork (groep 6-7-8) / 

workshop beeldende vorming groep groep 1-2-3 

14 oktober – afsluiting Kinderboekenweek 

15 oktober – vrije vrijdag groep 1-2 

18 – 22 oktober – herfstvakantie 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest 

 

Fietsencontrole 
Dit zijn de items waarop gelet wordt:  

NB. Kurken in de handvatten betekent dat de handvatten gesloten zijn en er geen buis vrij ligt 

of uitsteekt. 

 

 

 nieuwsbrief scholen 


