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Maandag 11 
september  

 
Schoolkamp groep 8; GMR-vergadering 

   Dinsdag 12 
september  

Schoolkamp groep 8 

   Woensdag  13 
september  

Schoolkamp groep 8 

   Donderdag 14 
september  

Groep 8 vrij 

   Vrijdag 15 
september  

Nieuwsbrief 4 

   Dinsdag 19 
september  

Schoolfotograaf 

     
    
 Jarigen deze 

week: 
 

 
 

Ma 11 
september 

Youhannes groep 
1/2A 
 

Di 12 
september 

Aukje  groep 1/2B 

Za 16 
september 

Berook groep 5A 

 Nieuws van 
de directeur 

 Nieuws van de directeur 
 

Nog niet alle noodformulieren zijn ingeleverd. Wilt u dit voor vrijdag 15 september doen? 
 
Op dinsdag 19 september komt de schoolfotograaf om klassenfoto’s en portretfoto’s te maken. 
Dan kunnen we ervoor zorgen dat de pasfoto’s van de kinderen ook in ons 
administratiesysteem komen. De foto’s van broertjes en zusjes zal later dit schooljaar 
plaatsvinden. Zet deze datum alvast in uw agenda. 
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 Groep 1/2A  De informatieavond is weer geweest. We zijn vergeten te vragen of er nog ouders interactief willen 

komen voorlezen aan kleine groepjes kinderen. Als er 
veel ouders, opa’s of oma’s zich aanmelden, is het 
maar eens in de paar weken dat u aan de beurt zult 
zijn. Dus…..meldt u zich aan bij de juf of via de mail.  
We hebben ook nog ouders nodig , die mee willen 
helpen met luizenpluis!! 
Elke eerste week na de vakantie is er hulp nodig. 
En ……we zijn op zoek naar twee hulpouders, die ons 
helpen bij allerlei activiteiten zoals sinterklaas en 
kerst.  
De komende week gaan we nog verder met het 
thema: Agent en Boef. De kinderen mogen nog steeds 
spulletjes meenemen met de letter b. 

 
    
 Groep 3  Wat werken ze hard in groep 3. We zijn inmiddels bij 

kern 1 met als thema Beestenboel. De woordjes kip 
en aap en de letters p en aa. En….de nieuwe 
letterdozen kwamen ook nog binnen. Wat een feest!  

 
 
 
 
 
De informatieavond werd goed bezocht en was 
gezellig. We zijn nog op zoek naar twee 
klassenouders. 
Groep 3 mag ook op de corsokar. Er hangt een 

intekenlijst naast de deur van de klas. Alle hulp is welkom. De organisatoren van deze grote klus 
zouden graag de telefoonnummers hebben van de ouders. Dit i.v.m. ophalen na de optocht. 
 
 

 Nieuws vanuit 
de ouderraad: 
Bloemencorso 
groep 3 
 

 Beste ouders van groep 3, 

Over een paar weken is het weer zover: de bloemencorso tijdens de Veense kermis! Traditie 
getrouw doet onze school mee en dit jaar voor de eerste keer als “De Klimboom”.  

Om te zorgen dat we de school vertegenwoordigen met een mooie kar, hebben we hulp nodig 
en echt alle hulp is welkom. 

We zijn vooral op zoek naar bloemen (vooral veel groen, denk aan grote bladeren, bamboe 
etc.), want onze kar heeft als thema “Jungle – Bamboo Bill”. 

Donderdag 21 september starten we met het steken van de bloemen, dus ouders, opa’s, oma’s 
of wat voor familie dan ook, we kunnen alle hulp gebruiken. Kun je geen bloemen steken, dat is 
niet erg. We kunnen namelijk ook nog hulp gebruiken voor het verven van de kar! 

De intekenlijsten hangen bij de de deur van het klaslokaal van groep 3! 

Namens de corso werkgroep: alvast bedankt! 

 
    



 Groep 4   
Heeft u een kind dat niet veel over school vertelt en bent u nieuwsgierig naar wat de kinderen deze 
week exact in groep vier leren? Dan geven wij voor een aantal hoofdvakken de doelen aan, die deze 
week op het programma stonden: 

Lezen: eenlettergrepige woorden met ng/nk klanken, bijvoorbeeld: denk en 
wang. Woorden met twee of  drie medeklinkers vooraan of achteraan. Bijvoorbeeld: staal of korst. 

Spelling: Vorige week stonden de tweetekenklanken: ui,eu,ou,ie,ei,ij op het 
programma en deze week stonden de –eer,-oor,-eur woorden centraal.  
Rekenen: het oefenen van de splitsingen tot en met tien, oefenen geld rekenen tot en met een euro. 
Met sprongen van 10 en 5 op de getallenlijn werken en aftrekken onder de 20.  
In de klas hangt een overzichtsvel waar de kinderen een sticker mogen plakken als ze de splitsingen tot 
en met 10, door elkaar in een vlot tempo kunnen opnoemen. Wij vragen bijvoorbeeld: 2 en 7 = ….   

 Computermeester.be    Leuke site om te oefenen! 
Taal: naamwoorden en dubbelwoorden maken rondom het thema wonen. Deze week hadden de 
kinderen een toets. 
 
Klassenouders: Majella heeft  gereageerd op onze oproep.  Zij wordt de tweede klassenouder, naast 
Karin. Bedankt dames! 
 
Klassenbeurt volgende week: Tommy en Quinten 

 
    
 Groep 6   

Hebben jullie het al gehoord? We hebben monstertjes in groep 6: we noemen ze Dojo’s. 
In de klas kunnen we punten verdienen en dat gaat erg goed! We krijgen bijvoorbeeld punten voor goed 
klaar zitten, hard doorwerken of elkaar helpen. Woensdag hadden we al meer dan 400 punten met de 
hele klas! Dat was wel een traktatie waard. En nu op naar de 1000 punten! 

 
 

    
 Groep 6/7  Het gaat goed in groep 6/7. De sfeer is gezellig! En… we hebben al veel geleerd. Veel dingen zijn nog een 

beetje wennen. Voor groep 7 is het bijvoorbeeld even wennen om weer in een combinatiegroep te 
zitten, groep 6 heeft een nieuwe juf, met rekenen werken we met een nieuwe methode en zo zijn er nog 
meer dingen waar we aan moeten wennen. Stapje voor stapje raken we steeds meer gewend. We zijn 
met elkaar op de goede weg! Daar ben ik erg trots op! Het wordt een gezellig en leerzaam schooljaar!  
 
Verder wil ik jullie laten weten dat de kinderen donderdag Topo mee naar huis hebben gekregen. Het is 
de bedoeling dat de kinderen van groep 6 de provincies en hoofdsteden van Nederland leren. De 
kinderen van groep 7 moeten de landen en hoofdsteden van Europa leren. Zij kunnen dit leren met de 
papieren die zij mee naar huis hebben genomen en zij kunnen dit oefenen op internet 
(www.topomania.net). De kinderen weten zelf op welke pagina zij Nederland of Europa kunnen vinden. 
Soms wordt de site geblokkeerd. Dan is het de bedoeling dat je de pop-up accepteert. Die pop-up 
verschijnt vaak rechts bovenin. Als dit niet lukt, kom dan even langs. Dan laat ik het jullie zien.  
 

http://www.topomania.net/


Donderdag 14 september hebben de kinderen de toets. De kinderen hebben hiervoor al twee keer op 
school geoefend. 
 
Zoals jullie in de mail hebben kunnen lezen, krijgen de kinderen maandag een tussentest voor Engels. De 
leerstof hebben zij afgelopen maandag mee naar huis gekregen. Ik heb jullie daarover informatie  via de 
mail gestuurd. Deze week valt het huiswerk van topo en Engels samen. Dat zal dit schooljaar vaker 
kunnen gebeuren.  

 
    
 Groep 7  Wij zijn erg veel bezig met groepsspellen. De kinderen kunnen punten verdienen per groepje en 

wie aan het eind van de ochtend of de middag de meeste punten heeft mag het groepsspel 
kiezen. 
Volgende week maandag is het fijn als de kinderen een pasfoto van zichzelf meenemen. Hier 
gaan we iets mee doen. 

    
 Groep 8B  Kamp 

Wij hebben er zin in! We hopen jullie ook?!  
 
Klassenouders 
Zijn er ouders die het leuk vinden om dit jaar klassenouders te worden? 
 
Toets 
Vrijdag 15 september hebben alle kinderen een Engels toets. 
Maandag 25 september staat er een topo-toets gepland. 
 

    
 Nieuws van 

buiten de 
school 

 

                                                                                
Vredesposterwedstrijd 2017 
Ook dit jaar gaan leerlingen van de groepen 7 en 8 van 11 basisscholen in onze gemeente met 
elkaar de strijd aan wie de mooiste poster kan maken; jullie school doet ook mee. 
De Vredesposterwedstrijd wordt al meer dan 27 jaar georganiseerd door Lions International en 
de afgelopen 3  jaren hebben scholen  in Kaag en Braassem ook mee gedaan.          
Elk jaar wordt een ander thema voor de wedstrijd bepaald en dit jaar is dat 

                                                 “De Toekomst van Vrede”  

De ingeleverde posters moeten dit thema gaan verbeelden. 
De tekeningen worden gemaakt op posterformaat. Het tekenpapier van 60 bij 50 cm is 
inmiddels door Lions Club Alkemade op de scholen bezorgd, zodat de leerlingen aan de slag 
kunnen. De tekeningen moeten eind oktober klaar zijn. Dan gaat iedere school kiezen welke 3 
posters de mooiste van de school zijn. Deze 3 worden dan samen met de mooiste tekeningen 
van de andere scholen door een jury van deskundigen beoordeeld. Er zullen daaruit 3 
prijswinnaars gekozen worden en 3 posters zullen een eervolle vermelding krijgen. De 3 
winnaars krijgen persoonlijk een prijs en de groep van iedere winnaar krijgt een groepsprijs. 
Daarmee is het nog niet afgelopen, want de poster, die de eerste prijs heeft gewonnen, gaat op 
voor de nationale wedstrijd en de winnaar daarvan gaat naar de internationale wedstrijd. Maar 
daar zullen ons nog maar geen zorgen om maken! 

De prijsuitreiking is op dinsdagmiddag 7 november om 16.00 uur in het gemeentehuis 

door de burgemeester, mevrouw Marina van der Velden-Menting. De leerlingen, hun ouders, 
de leerkrachten en iedereen, die belangstellend is, is daarbij van harte welkom. Teken aan in je 
agenda, want vorig jaar was het erg leuk! 
We wensen iedereen die meedoet veel succes! 
Lions Club Alkemade, 
Vredespostercommissie. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dba967lnYP4QxM&tbnid=FDrjbR2MPdjWAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://twitter.com/LionsAlkemade&ei=3mVeU9P_MsfeOa72gdgL&bvm=bv.65397613,d.ZWU&psig=AFQjCNHJnU5cWsDHqTsYdQP3e53uEP-bIg&ust=1398781748111024


 VAK.:  Wandelvierdaagse: 
De uitslag van de wandelvierdaagse is: 

1. Elckerlyc 18,22 % 

2. De Klimboom 17,46 % 

3. De Roelevaer 12.49 % 

4. De Kiem 11.46 % 

5. De Kinderbrug 9,61 % 

Op woensdag 20 september wordt er voor de kinderen fruit uitgedeeld. 

 
 Scouting ‘63   

 

Kom eens kijken bij de scouting! 

Speurtochten, mollenvoetbal, kampvuur maken, smokkelspellen, leren zeilen, levend 
stratego, zomerkampen, bos-spellen, vlotten bouwen, fakkels maken, we doen het allemaal en nog veel 
meer! 

Scouting’63 is één van de grootste jeugdverenigingen in Leimuiden en de enige scoutinggroep in de 
gemeente Kaag en Braassem. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren 
op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en 
leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren 
zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te 
leren.  

Binnen Scouting’63 in Leimuiden hebben we diverse speltakken voor verschillende leeftijden. De jongste 
speltak is de Bevers (gemengde speltak) (5– 7 jaar). Opkomst zaterdag van 10 tot half 12. Dan de 
kabouters (meisjes) en de welpen (jongens) (7-11 jaar). Opkomst welpen zaterdag van 9 tot 10.30, 
kabouters zaterdag van 11 tot half 1. Daarna komen de Scouts (landscouting) vrijdagavond 19-21u en 
de Zeeverkenners/Dolfijnen (waterscouting) zaterdagmiddag (beide gemengde speltakken, 11 – 16 jaar). 

Voor meer informatie kijk op onze website (scouting63.nl), facebook (facebook.com/scouting63) of mail 
naar info@scouting63.nl En kom vooral gewoon eens kijken bij onze opkomsten. Iedereen kan altijd 
aansluiten en de eerste drie keer zijn sowieso gratis. 

Daarna ben je verkocht!  
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Cursus Positief opvoeden! (Triple P) 
 
Op 23 oktober (Alphen) en 25 oktober (Leiden) a.s. van 19.30-21.30 uur start de cursus ‘Positief 
opvoeden!’ (Triple P) voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of 
gedragsproblemen. 

 
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind 
ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat 
situaties uit de hand lopen. 
 
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over hoe 
om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven. 
 
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische contacten met 
de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).  
Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link 
 

 
 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
 
 
 

 
 

http://www.cjgcursus.nl/
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