Belangrijke data:
-

Maandag 18 september: Startgesprekken
Dinsdag 19 september: Prinsjesdag
Woensdag 20 september: Meisjes schoolvoetbal

Jarigen deze week:
-

19 september: Alex Hageman uit groep 3
23 september: Isa de Jongh uit groep 6

Van harte gefeliciteerd!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- donderdag 21 september

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar.

Algemeen
De liefste juf
U hebt het ongetwijfeld allemaal gelezen: juf Willi is genomineerd als de liefste juf van
Nederland. Hierover heeft u een paar dagen geleden een mail ontvangen. Inmiddels
wordt er door verschillende instanties aandacht gegeven aan deze verkiezing. Zo zijn
we al gebeld door de Stentor en door TV Oost..
U kunt stemmen op https://www.facebook.com/een10voordejuf .
Ik hoop dat u massaal uw stem uitbrengt. U doet toch ook mee??

Jaarkalender
U hebt inmiddels de jaarkalender in uw mailbox ontvangen. De papieren versie is
onderweg. In de papieren versie zijn een paar dingen aangepast. De gymtijden zijn
toegevoegd en de data waarop de gebedsgroep bij elkaar komt zijn aangepast.
Staking.
Zoals u misschien hebt gelezen, wordt er in het basisonderwijs op 5 oktober gestaakt. U
hebt in de jaarkalender kunnen zien dat de school op 5 oktober al gesloten was i.v.m.
een studiedag. Dit betekent dat u van de daadwerkelijke staking niet veel zult merken.
In Nederland geldt het stakingsrecht. Daarvoor maakt het niet uit of er een lesdag is
of een studiedag. Houdt u er dus a.u.b. rekening mee dat de school op 5 oktober
gesloten is.
Schoolreis en ouderbijdrage sparen
Het is de laatste paar jaar wat uit de mode geraakt. Toch roep ik in uw herinnering op
dat het mogelijk is voor de schoolreis en de ouderbijdrage te sparen. Geeft u er de
voorkeur aan om deze in verschillende delen te betalen, geeft u dan uw kind op
maandagmorgen het te sparen bedrag mee. De juf noteert dan wat er gespaard wordt.
Wilt u sparen in veelvouden van € 2,- Dat maakt de administratie een stuk makkelijker.

Zending
Zending.

Dit is Danyelu Chepala uit India, ons sponsorkind. Voor hem sparen we elke maandag zendingsgeld
via de stichting Woord en Daad. Van ons geld kan hij naar school en daar krijgt hij ook dagelijks een
warme maaltijd. Spaart u weer allemaal mee? In elke groep is een spaarpotje waar uw kind het geld
in mag doen. Het hoeft echt niet veel te zijn, wat kleingeld is ook goed, alle kleine beetjes helpen.
Dus als u wat kunt missen, neem het (liefst op maandag) mee naar school. Alvast hartelijk bedankt!!!

Kind op Maandag
“Ik heb het voor je over!” Dat is het thema waar we volgende week tijdens de
godsdienstlessen over werken. In het bijzonder gaat het dan over Jakob, die zo
ontzettend veel van Rachel houdt dat hij er heel veel voor over heeft om met haar te

trouwen. En dan moet ik meteen denken aan de Heere Jezus, Die zoveel van ons houdt,
dat Hij er alles voor over heeft om ons te redden: Hij wilde uit de prachtige hemel naar
deze kapotte aarde komen om in onze plaats de straf te dragen om het weer goed te
maken tussen God en ons. Hij zegt: “Ik heb het voor je over!”De vertellingen over Jakob
staan in de Bijbel in Genesis 28 en 29.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
De kinderen en de jufs beginnen al aardig gewend te raken. Het is nog wel best spannend
hoor!
De open entree begint om 8.20 uur, dan mag u met uw kind/eren een boekje lezen of een
spelletje spelen, die op de tafels staan. We willen om 8.30 uur beginnen. Als we ons
liedje gaan zingen: Goedemorgen, is dat een teken dat u de klas kunt verlaten. We
rekenen op uw medewerking.

Ouders ,denkt u er nog even aan om de plakboeken, rapporten en gymschoenen in te
leveren? Alvast bedankt!

Morgen (vrijdag) is onze theaterworkshop: SUPERBEESJE.
Deze workshop zal gegeven worden door Anne, onze leesconsulente.
We hopen op een leuke morgen en een grote opkomst.

We zijn op zoek naar:
mokken
bekers
borden
schoteltjes
kopjes
om onze huishoek weer een nieuwe look te geven. Heeft u thuis nog iets liggen/staan?
Wij zijn er erg blij mee.

Nieuws uit groep 3:

Wanneer de kinderen op de middagen naar school komen is het de bedoeling dat zij om
13.15 uur op het grote plein in de rij komen staan. Elk kind heeft een eigen handvriendje.
Waarom staan wij in de rij? Onder begeleiding van de leerkracht lopen de kinderen op
deze manier rustiger de school binnen.
Wij gaan vanaf volgende week elke dinsdag gymmen! Zou u elke dinsdag de gymtas mee
willen geven naar school? Wij gaan op de ochtend gymmen in de Reijersdam.
Wat mag u meegeven? Een shirt, korte broek en gymschoenen. De gymtas gaat dinsdag
aan het eind van de dag weer mee naar huis zodat u in de gelegenheid bent de kleding
evt. te wassen.
Veilig leren lezen (taal/lezen)
De woorden roos en vis zijn deze week toegevoegd aan het rijtje woorden wat de
kinderen sinds de eerste dag in groep 3 hebben geleerd! In het klikklakboekje, wat in de
la van uw zoon/dochter ligt, zitten al deze woorden. Het
leuke is; zij kunnen met al die letters ook weer andere
woorden maken én lezen! Vraag uw kind hier maar eens na
voor schooltijd, dit kunnen zij u vast laten zien én horen 
Volgende week krijgt uw zoon/dochter een snelhechter mee
naar huis met de woorden van deze kern. Wij hopen op uw samenwerking te kunnen
rekenen om samen met de kinderen deze woordjes elke dag even te lezen. Een vast
moment op de dag wellicht? Voor/na het eten aan tafel?
Bovenaan de blz. staat een pictogram van een aangeleerd woord. Bijv. sok of aan)
De blz. van sok mag gelezen/geoefend worden als de kinderen dat woord geleerd hebben
op school. Hebben ze het woord ‘aan’ geleerd dan kan u vanaf die dag ook thuis de blz.
met woorden van ‘aan’ oefenen.
Rekenen
De vijfstructuur staat centraal; hierbij zijn gemakkelijk groepjes van 5 te herkennen
voor de kinderen. Bijvoorbeeld door Roefie Rups maar ook op het rekenrek zie je deze
structuur (rode en witte kralen).
Door handig gebruik te maken van de vijfstructuur kunnen kinderen makkelijk
hoeveelheden herkennen zonder de voorwerpen één voor één te tellen. Bijvoorbeeld het
getal acht op het rekenrek kan meteen herkend worden als kinderen de vijf rode en drie
witte kralen zien. Ook gaan we kijken naar de klok. Hele uren komen aan de orde. En de
begrippen eerder en later!

Nieuws uit groep 4:
Deze week zijn we echt begonnen met onze routines. Iedere morgen beginnen we met
een leesblad op ons eigen niveau. Na tien minuten gaat de time-timer en gaan we verder
met het eigen leesboek. Het leesblad gaat iedere dag mee naar huis. Het zou fijn zijn
als u thuis dit blad ook nog een keer met uw kind kan lezen. Als de time-timer weer is
gegaan, gaan we beginnen met de opening. We zingen en gaan bidden. Na het
Bijbelverhaal rennen we drie rondjes op het plein. Weer terug in de klas oefenen we
twintig sommen van optellen en aftrekken. Daarna beginnen we met de lessen van onze
taakbrief. Na iedere pauze herhalen we deze routines. Als de kinderen stil aan het lezen
zijn, komen er kinderen aan de instructietafel die samen met de juf even oefenen met
lezen. Met taal hebben we deze week geleerd wat zelfstandige naamwoorden zijn en wat
klinkers en medeklinkers zijn. Met rekenen zijn we getallen aan het opzoeken op het
honderdveld en getallen verdelen in tienen en enen. U merkt het wel we zijn hard aan
het werk gegaan.

Nieuws uit groep 5:
We zijn lekker aan het werk in de klas! Iedereen heeft z’n plekje al aardig gevonden en
dit is een leuke, zorgzame en sociale groep, heel fijn! We zijn natuurlijk al flink aan het
leren en over rekenen, taal en spelling wil ik deze keer iets meer vertellen.
Rekenen:

We oefenen in dit blok met honderdtallen, tientallen en eenheden: 456 bestaat uit 4
honderdtallen, 5 tientallen en 6 eenheden. Ook leren we handig rekenen: als je weet dat
50+20 samen 70 is, dan weet je ook dat 500+200 samen 700 is. Dit doen we ook met
tafelsommen: 5x3=15, dan kun je handig uitrekenen dat 5x30 dus 150 is. Ook hebben we
geschat en gemeten hoe hoog onze tafels zijn, hoe breed een schrift is en hoe lang een
potlood is. We oefenen ook met standpuntbepaling: 4 kinderen zitten aan een tafel naar
een opstelling van een knuffel, een bloempot en een dobbelsteen te kijken. Maar
iedereen ziet het anders: wie ziet bijvoorbeeld de knuffel rechts en de bloempot links?

Taal:

We werken de komende weken over het thema: Regels. We breiden onze woordenschat
uit met woorden als: verbod, gebod, regels, kruising, splitsing, rotonde, bekeuring. We
hebben bij woordverkenning alvast gesnuffeld aan de begrippen werkwoord en
zelfstandig naamwoord. Bij spreken en luisteren gaan we elkaar de weg wijzen.
Spelling:
We oefenen woorden met ng en nk. Maar ook woorden met aai/ooi/oei en woorden met
open en gesloten lettergrepen, zoals bakker en jager.
In het kader van de Kinderboekenweek mogen alle kinderen die dat leuk vinden meedoen
aan de voorleeswedstrijd van de Koningin Emmaschool. De voorrondes houden we van 18
t/m 29 september. Daar komen per groep twee winnaars uit, die mee mogen doen aan de
Koningin Emmaschool-voorleeswedstrijd die we in de Kinderboekenweek op school willen
houden.
Juf Anne van de schoolbibliotheek is al twee keer in onze klas geweest om de
bibliotheek en het lezen van leuke boeken te promoten. We doen in de klas ook veel aan
lezen, boekenkring en andere vormen van boekpromotie. Blijft u thuis ook lezen met uw
kind? En voorlezen? Dat is zo belangrijk voor het lezen en het uitbreiden van de
woordenschat en het kan uw kind erg helpen om op school het leestempo bij te houden.

Na de herfstvakantie gaan we op vrijdagmiddag aan de slag met boekbesprekingen. Ik ga
een rooster maken waarop de kinderen ingedeeld worden, een voorbeeldboekbespreking
door de juf en nadere informatie volgt nog…

Deze week krijgt uw kind de informatiebrief mee naar huis en deze week en volgende
week hoop ik u allemaal te spreken tijdens de startgesprekken. Ik ben benieuwd wat u
over uw zoon of dochter te vertellen heeft, ik hoor het graag!
Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
Deze week zijn wij begonnen met de weekbrief. Die kregen ze in groep 5 ook al wel,
maar nu gaan wij ook veel meer aandacht besteden aan de plantaken die ze moeten
maken. Aan het begin van de week nemen we de taken door en op de vrijdag moeten ze
laten zien dat ze het af hebben. Zo leren wij plannen en omgaan met taken. Groep 6 gaat
hier enthousiast mee aan de slag. Heel leuk om te zien!
Naast het werk zijn wij ook veel bezig met groepsvorming. Zo doen wij verschillende
activiteiten en maken wij een groepswerk om op te hangen in de klas. Het duurt nog even
voordat het af is, maar als het hangt komt u dan even kijken?
Verder zijn we op zoek naar gezelschapsspellen. Misschien heeft u een spel dat er nog
goed uitziet en compleet is, maar wat niet meer wordt gespeeld. Wij zouden dit heel
graag willen gebruiken in de klas. Helpt u ons mee?

Nieuws uit groep 7:
Deze week zijn wij begonnen met de Paxze training. De kinderen hebben kennis gemaakt
met Myrna en Sandra en hebben veel plezier gehad. Er is een brief naar u toegestuurd
met informatie over wat er precies is gedaan. Deze ontvangt u vanaf nu elke week. De
kinderen kunnen u hier ook vast van alles over vertellen, iets met lintjes en ninja’s...?:)
Ook zijn wij begonnen met de typecursus. Omdat we met computers werken, gaat dit
soms nog weleens gepaard met wat opstartproblemen. Hierdoor bleef er de eerste les
wat minder oefentijd over. We gaan ervan uit dat we de volgende les gelijk goed kunnen
starten. De kinderen hebben allemaal een tas met map en toetsenbord meegekregen om
thuis te oefenen. Dit is erg belangrijk om thuis te stimuleren. Het is prettig wanneer
kinderen ritme krijgen in het oefenen. Bijvoorbeeld vaste dagen en een vast tijdstip. In
de map vindt u een handleiding en een lijst voor het huiswerk. Omdat we meerdere
toetsenborden hebben, hoeven de kinderen deze niet mee te nemen naar school. Ze
nemen alleen de map mee.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week.
Het zonnetje van de week is Luca. Luca is grappig, aardig en heeft mooie kleren.
1blik agenda.

Aankomende week verwacht groep 8 aan de slag te gaan met de 1blik agenda. De
leerlingen van groep 8 hoeven dus voor school geen agenda te kopen, deze krijgen zij van
de Emmaschool.

