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 12 oktober 2018  Agenda  

 Nummer 7  maandag 15 oktober Groep 8 toets geschiedenis 
   dinsdag 16 oktober   

   woensdag 17 oktober  
   

donderdag 18 oktober 
Groep 6A griezelige Hightea 
Groep 6B toets aardrijkskunde 
Nieuwsbrief nr. 8 

   
vrijdag 19 oktober 

Studiedag voor het team: alle leerlingen zijn deze dag 
vrij!  

     
     
    
 Jarigen deze week:   

Zondag       14 oktober Hidde van Zanten Groep 7/8  
Dinsdag      16 oktober Anouk van Leeuwen Groep   3 
Woensdag 17 oktober  Bram Ouwerkerk Groep 7/8 
Vrijdag       19 oktober  Renzo Dobbe 

Lauren van der Meer 
Groep 1/2B 
Groep 1/2A 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Directie  Nieuws van de directeur 

 
De schoolfotograaf 
Op dinsdag 20 november bezoekt de schoolfotograaf onze school om foto’s van de 
kinderen en de groepen te komen maken. Nadere informatie volgt, maar dan kunt u 
deze datum alvast op de kalender zetten. 
 
Studiedag 
Vrijdag 19 oktober zijn alle leerlingen vrij! De herfstvakantie start zo voor de kinderen 
één dag eerder . De leerkrachten hebben op deze dag een studiedag. 
 
 



 
 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x   

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x x  

vrijdag x x x x x 
 

    
 

 
 Verkeersouder  Beste ouders/verzorgers,  

 
 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe verkeersouders. 
 
Zoals u wellicht weet heeft Colinda deze taak jaren naar volle tevredenheid gedaan.  
Aan het einde van het afgelopen  schooljaar is Colinda gestopt met haar werkzaamheden als 
verkeersouder. 
 
Wat doet een verkeersouder? 
Voorafgaand aan de School Op Seef-praktijlessen coördineert zij/hij  het uitzetten van de 
verkeerssituaties op het schoolplein. Zij/hij helpt de ouders bij het klaarzetten en geeft zonodig 
uitleg over de plattegrond.  
De verkeersouder houdt tijdens de les de wisseltijd in de gaten.  
De verkeersouder coördineert het opruimen na de les. 
Alles gaat in samenspraak en met hulp van de leerkrachten. 
Aan het eind van het schooljaar worden de lessen door de SOS-groep geëvalueerd. 
 
De SOS-lessen vinden drie keer per jaar plaats.  
Het zou fijn zijn als er twee verkeersouders zijn, dan kunnen zij de lessen/dagen onderling 
verdelen. 
 
U kunt zich aanmelden en informatie inwinnen bij Corrie de Graaf-Visser. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
namens het team, 
Corrie, verkeerscoördinator 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 Groep 1/2a  Wat is het leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn over het zelf maken van spullen 

voor de honden! Inmiddels hebben we zelfs 3 honden in de klas. Voor alle 3 hebben de 
kinderen een riem gemaakt. Heel handig, want zo lopen ze niet weg tijdens het u itlaten. Ook 
zijn ze voorzien van van een halsband met penning waarop hun naam staat. De kinderen 
vonden ook dat er een hondenhok gemaakt moest worden en dus hebben ze deze ook gemaakt 
voor de honden. Er mogen nog steeds spullen voor de hond meegenomen worden (denk bijv 

aan poepzakjes 😊 ) 

 

De letter die dit thema centraal staat is de h van hond. Spullen van thuis met de h mogen 
meegenomen worden naar school en deze zetten we dan op de kast bij de letter h neer.  
Volgende week woensdag moet juf Linda al vroeg naar een cursus. Juf Hanneke sluit daarom de 
dag af met de kinderen. Volgende week donderdag mogen de kinderen speelgoed meenemen. 
Graag geen speelgoed met kleine onderdelen ivm het kwijtraken van onderdelen e n het zou 
leuk zijn als het speelgoed is waarmee samen gespeeld kan worden.  

 
 

    
 Groep 1/2b  Wij werken in de klas over de hond. 

Er is al veel geknutseld voor hem. Zo heeft hij al een mand, speeltjes, een bak met snoepjes, 
bakjes met water en voer en een riem. Ook heeft hij een naam: Bertus. Hij slaapt bij ons in de 
huishoek en wordt door de kinderen uitgelaten in de klas en de gang. Dit ruimen ze dan keurig 
op met een plastic zakje. 
 
Ook hadden we weer muziek deze week. Dit keer kwam de muziekjuf  in de klas zingen met ons. 
We hebben het liedje ‘rikketikketik’geleerd. 
 
OPROEP: 
Als uw kind thuis uit de regen laarzen gegroeid is, zou u ze dan willen doneren aan school? Wij 
willen graag een aantal paar laarzen op school te hebben voor als het onverwacht regent en de 
kinderen waterdichte schoenen nodig hebben. 
Alvast bedankt. 

 
    

 Groep 3  Volgende week sluiten we kern 2 
af. De kinderen kunnen al kleine 
zinnetjes op hun letterdoos 
maken en lezen. Knap hoor!   

 
Vol gend 

 

    

 
 



 
 Groep 4  Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende boeken over 
vriendschap voorgelezen. Maandag  las de juf “Hugo een 
vreselijk eng beest” voor, en donderdag “Blitz”. We hebben we 
er een leuk Simultaan Tafelrondje mee gedaan. Ze mochten een 
tekenblad in vieren vouwen en een deel van het monster 
tekenen, daarna in het groepje doorschuiven en het lichaam 
tekenen, weer doorschuiven en de poten tekenen en toen 
kregen we toch grappige monsters. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Taakspel 
Afgelopen dinsdag kregen de kinderen hun 
maandbeloning voor Taakspel.                                                                                                                                                                                                                        
Met dit spel oefenen we iedere keer een regel, deze 
week was de regel: “ik kijk en luister naar de juf”.  
Als beloning mochten de kinderen  een half uur met 
het binnenspeelgoed spelen. Hiernaast staan wat 
foto’s. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Groep 5  Wat een creativiteit; leesbeesten van klei 

 

 
 
Donderdag kregen de kinderen van groep 5 hun eerste toets waarvoor ze thuis geleerd 
hebben. Het was een natuurtoets en ik ben supertrots. Alle kinderen hebben een 
voldoende of hoger. Complimenten jongens en meisjes!! 
 
Afsluiting kinderboekenweek 
Vrijdag was de afsluiting van de kinderboekenweek. De kinderen van groep 8 kwamen 

ons voorlezen! Dat was heel gezellig. Na het verhaal hadden de kinderen een opdracht 
voor ons. Het was heel gezellig! 

 
 

    
 Groep 6a  Griezelige high tea 

Donderdag 18 oktober organiseren de klassenouders een griezelige high tea. De high 
tea begint om 13.00 en is om 14.00 afgelopen. De kinderen hoeven deze dag geen 
lunch mee te nemen. De kinderen mogen verkleed komen.  
 

    
 Groep 6b   

Toets aardrijkskunde 
De kinderen hebben vrijdag wat blaadjes meegekregen om te oefenen voor de 
aardrijkskundetoets. In de toets zit ook een stukje topografie over Zeeland en Flevoland 
en de wateren in Nederland. We maken de toets op donderdag 18 oktober. 
 

De complimentenbal 
Deze week zat er bij een 

aantal kinderen de 
complimentenbal in hun la 

verstopt. Deze kinderen 
mochten die dag extra 

complimenten uitdelen. Aan 
het eind van de dag 

probeerden we te raden wie 
de bal in zijn/haar la had. Dit 

was hartstikke leuk! 
 

Kinderboekenweek 
We hebben vrijdagochtend 

voorgelezen aan een groepje 
kleuters. Ook hadden we een 
tekenopdracht bedacht bij het 
verhaal! Dit ging echt super 
goed! 



    
 Groep 7  Kinderpostzegels groep 7 

 De afgelopen week zijn de kinderen druk bezig 
geweest met de verkopen van allerlei zaken  van 
de kinderpostzegelactie. In de klas werden 
ervaringen gedeeld en samen gegist wie de 
geheime minister zou zijn, want dan kon je een 
schoolreisje naar Duinrell winnen voor je klas. 
Ook als je als klas veel verkocht kon je een reisje 
winnen. Bijna alle kinderen hebben meegedaan.  
In de klas hielden de kinderen met een Excel 
bestand bij wat ieder verkocht en wat het totaal 
werd.  Tenslotte was de totale verkoop van onze 
klas     € 2919,17   
Gemiddeld per kind die meedeed, was dat € 
121,36.  Sommigen haalden het dubbele of meer. 
Dit waren onze topverkopers: Maartje € 361 
 Stan € 311   Adonay € 239 en Megan € 232.  
 

 

    
 Groep 7/8  Huiswerk: 

Dinsdag 30 oktober: toets geschiedenis thema 1, regenten en vorsten 
Zorg ervoor dat je vòòr de herfstvakantie al leert, dan kan je in de vakantie echt 

vakantie houden. Uiterlijk komende maandag neem je je werkboek mee naar huis.  
 

Muziekles 
We hebben afgelopen dinsdag een leuke muziekles gehad met Wim 

Loos! Volgende week gaan lekker verder met zingen. Voor wie thuis 

wil oefenen: 
Bladmuziek: http://justnotes.nl/indelateuren 

Audio met zang: http://justnotes.nl/indelateurenmetzang 
 

 
    
 Groep 8  Afsluiting kinderboekenweek 

Vrijdag was de afsluiting van de kinderboekenweek. Wij hebben voorlezen voor de 
kinderen van groep 5! Dat was heel gezellig. Na het verhaal hadden we allemaal een 
opdracht bedacht voor de kinderen die ze moesten maken (soms met onze hulp) aan 
de hand van het verhaal.  
 
Muziek 
Wat hebben we van de zangles genoten! Wil je het thuis ook laten horen en weet je de 
websites niet meer? 
Bladmuziek: http://justnotes.nl/indelateuren 
Audio met zang: http://justnotes.nl/indelateurenmetzang 
 
TOETS 
Maandag hebben we de geschiedenistoets. Succes met leren! 

 
Taakspel 

Vandaag hebben we de maandbeloning gehad! Supergoed! 
We hebben lekker film geken met wat popcorn.  

Op naar een volgende maandbeloning.  
    

 
  

 

  

 

https://basisschoolmuziek.us19.list-manage.com/track/click?u=176e9525cb9003d9124ae0820&id=0b994b0481&e=81ba2f1d57
https://basisschoolmuziek.us19.list-manage.com/track/click?u=176e9525cb9003d9124ae0820&id=2f383f996f&e=81ba2f1d57
https://basisschoolmuziek.us19.list-manage.com/track/click?u=176e9525cb9003d9124ae0820&id=0b994b0481&e=81ba2f1d57
https://basisschoolmuziek.us19.list-manage.com/track/click?u=176e9525cb9003d9124ae0820&id=2f383f996f&e=81ba2f1d57


 
 
School van de 
week 

 
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 is ‘School van de Week’ niet meer op woensdagmiddag, 
maar op vrijdagavond tijdens het discozwemmen van 18:30 tot 20:30 uur.  

Op 12 oktober zijn we weer de “School van de week” en dat betekent dat we weer op 
vertoon van een "School van de weekkaartje" voor € 2,55 mogen  zwemmen in de 

Tweesprong!  
Deze kaartjes worden binnenkort uitgedeeld op school!  
Dus: zet het vast in je agenda!!   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


