Belangrijke data:
-

Woensdag 4 oktober: start Kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober: kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag

Jarigen deze week:

2 oktober: Pascal Kwakkel uit groep 7
Van harte gefeliciteerd!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- donderdag 19 oktober

Kanjerregel volgende week:
Niemand lacht uit!

Algemeen
Ouderbetrokkenheid.
Maandagavond is de regiegroep ouderbetrokkenheid weer bij elkaar gekomen. Omdat er
ouders uit de groep zijn gegaan was er nieuwe aanwas nodig. We zijn blij te kunnen
vertellen dat dhr. Jan den Boer, vader van Anna (groep 4) en Noor (groep 3) de groep is
komen versterken. Juf Melissa heeft binnen de school een paar andere taken op zich

genomen. Daarom heeft juf Brenda haar taak in de regiegroep overgenomen. Allebei
hartelijk welkom.
We hebben maandagavond even stil gestaan bij het positieve rapport dat we hebben
gekregen. Maar we willen daar niet bij stil blijven staan. We willen ons als school blijven
door ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. Eén van de dingen die dit
schooljaar in gang gezet gaan worden, is het panelgesprek.
Een panelgesprek is een gesprek met een aantal ouders uit de school. In dit gesprek
staat een thema centraal. Voor het eerste panelgesprek is het thema: waarden, normen
en regels. Dit thema is tijdens de ouderavond, die we hierover hebben gehad, door veel
ouders genoemd. Als school willen we in het beleid rekening houden met de mening van
ouders. Tijdens een panelgesprek kunnen we horen hoe ouders tegen zaken aankijken.
Voor u als ouders, maar ook voor ons als school is een panelgesprek een nieuw fenomeen.
We zullen met elkaar dan ook moeten leren door deze gesprekken te hebben met elkaar.
Maar natuurlijk willen we ook niet onvoorbereid aan een panelgesprek beginnen. Daarom
hebben we maandagavond nagedacht over hoe dit gesprek er uit moet zien. We willen
dat het een goed, maar ook een prettig gesprek wordt. Goed: we mogen de dingen
zeggen waarvan we vinden dat ze gezegd moeten worden. Prettig: we kijken naar
manieren hoe we samen de school kunnen versterken.
Op de ouderavond is uitgelegd dat er per groep 1 of meerdere ouders worden
uitgenodigd. Bij een volgend panelgesprek worden er weer andere ouders uitgenodigd.
Hierbij heeft de regiegroep ouderbetrokkenheid de regie. Dit betekent dat u in de
aankomende tijd zomaar gebeld kunt worden om deel te nemen aan dit gesprek. We
hopen van harte dat u dan ja zegt. We vragen simpelweg naar uw mening. U kunt het dus
niet fout doen tijdens het gesprek. En die mening is voor ons als school wel belangrijk.
Dit eerste panelgesprek wordt gehouden op 17 oktober.

Zending

Ja, u ziet het al: een nieuwe foto!
Dit is Danyelu Chepala uit India, 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. Het gaat goed met hem. We kregen via Woord en Daad
een voortgangsrapport, waarin veel informatie over Danyelu te lezen is. Dit rapport
vindt u als bijlage bij dit Emmapraatje. Zo kunnen we zien dat ons geld goed besteed
wordt. Ook schreef Danyelu ons een brief, waaruit zijn dankbaarheid blijkt voor onze
hulp. Daarover wil ik u de volgende keer meer vertellen. Spaart u weer allemaal mee?
Alvast hartelijk bedankt, hij is erg blij met onze steun!!!

Kind op Maandag

“Laat me gaan!” Dat is het weekthema van volgende week. Jakob is lang bij zijn oom
Laban geweest. Nu wil hij weg, samen met zijn vrouwen en kinderen. Laat Laban hem
gaan? En wat neemt Jakob mee? U kunt hierover lezen in Genesis 30 en 31.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Deze keer geen nieuws uit groep 1 en 2, maar wel een vraag: Wilt u uw kind thuis leren
om zelf de jas dicht te maken? Alvast bedankt!!!

Nieuws uit groep 3:
Suzanne (moeder van Noor) en Marlies (moeder van Sepp) zijn dit jaar de
klassenmoeders vanuit de AC. Samen met hen ga ik volgende week in gesprek en gaan we
kijken hoe we dit jaar in gaan vullen. Daar hoort u later meer over!
Veilig leren lezen

Kern 1
ronden
wij deze week af. Alle woorden en bijbehorende letters zijn aangeleerd. Deze week is
het woord ‘en’ erbij gekomen en de letter ‘e’ toegevoegd aan de letterlijn.

Vandaag en morgen nemen wij een leestoetsje af waarbij elk kind binnen 1 minuut de tijd
krijgt om woordjes te lezen. Heel belangrijk: het gaat om het goed kunnen verklanken
van letters tot een woord (mmmm-iiii-ssss : mis). Sommige kinderen willen te ‘snel’ om op
die manier meer woorden te lezen. Maar dan sluipen er vaak (slordigheid)foutjes in. Dit
willen wij voorkomen. Wanneer het verklanken goed gaat, komt het vlotte lezen
(snelheid) vanzelf!
Het resultaat en enige uitleg krijgt u van ons op papier. Zou u dit goed willen doorlezen?
Uw zoon/dochter zal dit papier aan u geven als alle kinderen de leestoets hebben gehad.
Vanaf maandag starten wij met kern 2!
Rekenen
Ook rekenen ronden wij deze week af. Morgen (vrijdag) maken de kinderen hun eerste
rekentoetsje. Dit nemen wij klassikaal af en lijkt erg op de gewone opdrachten uit het
oefenboek van rekenen. Aan de hand van de toets kijken wat de kinderen beheersen en
waar kinderen nog moeite mee hebben. Dit nemen wij dan weer mee naar het volgende
blok (hoofdstuk). Vanaf volgende week starten wij met blok 2!

Nieuws uit groep 4
Deze week zijn we met de Bijbelverhalen gekomen bij het verhaal dat Rachel de vrouw
van Jakob een zoon krijgt. De kinderen hebben een mapje waarin we alle verwerkingen
van de Bijbelverhalen doen, en een map met liedjes. We hebben deze week veel
geoefend met zelfstandige naamwoorden lidwoorden en samenstellingen. Met rekenen
zijn we bijna aan het eind van blok 1 en krijgen daarna een toets. Volgende week begint
de Kinderboekenweek. Op school hebben we als thema: "Bang zijn" en "dieren. we maken
er een feestelijke week van. Ook in de Openbare Bibliotheek is het feest. De kinderen
kunnen er verschillende activiteiten doen als knutselen en dieren aaien.
Dinsdag 10 oktober gaan we naar het bos en 19 oktober hebben we een high tea op
school. U bent hierbij ook van harte uitgenodigd.

Nieuws uit groep 5:
Op maandag 2 oktober hebben de kinderen een dictee. Een blad met oefenwoordjes
hebben ze deze week mee naar huis gehad. Het gaat om de spellingcategorieën: aai, ooi,
oei, ng, nk, eer, oor en eur. We oefenen deze woordjes ook dagelijks in de klas.
Bij de rekenlessen oefenen we de tafels: in het schrift, maar ook door allerlei
coöperatieve werkvormen, dat wil zeggen: samenwerkend leren. We herhalen de sommen
vaak kort en met een bewegingsopdracht, of door rond te wandelen en tweetallen te

maken: wie heeft het kaartje met het antwoord op mijn som? Zo blijft het leuk, de
kinderen kunnen even bewegen tussen al het stilzitten door en we leren nog sommen ook!
En dan begint volgende week de Kinderboekenweek, we hebben er zin in! Op de pagina
van groep 5 op de website hebben we al even wat aandacht besteed aan de kinderen die
meedoen aan de voorrondes van de voorleeswedstrijd: knap dat jullie meedoen en zo
voorin de klas durven vertellen en voorlezen! We werken op school tijdens de
Kinderboekenweek over “Bang zijn” en we koppelen dat aan dieren, omdat de
Kinderboekenweek op dierendag begint. Wij werken in groep 5 over slangen. We gaan
luisteren naar het voorleesboek “Ontsssnapt!” en we hopen uit informatieve boeken van
alles over slangen te leren. Het zou heel leuk zijn als u thuis de Kinderboekenweek ook
gebruikt om wat extra te lezen met uw kind. Gezellig samen naar de bieb een leuk boek
uitzoeken en daarin lezen, dat is altijd fijn!
Ik heb nog wat tips om thuis te oefenen:

Lees elke dag 10-15
minuten met uw kind.

Stel vragen
over het boek dat uw kind
leest.

Lees zelf
boeken en laat
zien hoe leuk u
lezen vindt.

Ga regelmatig met uw
kind naar de bibliotheek.

Geef veel
complimenten!!!

Komt u moeilijke stukjes tegen? Ga
dan voor-, koor-, doorlezen. Eerst
leest u en uw kind wijst bij, dan
leest u samen met uw kind hardop
en tenslotte leest uw kind alleen. En
dan gaat het al best vlot en dat is

Leg moeilijke woorden uit, zo vergroot
u de woordenschat van uw kind.

Laat uw kind zien hoe
belangrijk lezen is in
het dagelijks leven:
waar heb je het voor
nodig? Bij bijna alles
wat we doen, moeten
we lezen…
En… blijf lekker
voorlezen, al kan uw
kind al prima zelf lezen.
Voorlezen is een speciaal
moment om samen van
boeken te genieten en je
leert er veel van!!!

een mooie ervaring voor uw kind!

We hopen er samen met u en uw kind een prachtige Kinderboekenweek van te maken!

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
De kinderen hebben afgelopen vrijdag een heel aantal woorden voor het woordendictee
meegekregen. De kinderen oefenen in thema 1 vooral met weetwoorden. Deze moeten ze
dus vaak lezen en schrijven en daardoor onthouden ze deze woorden. Wilt u uw kind
helpen met oefenen? Op maandag 2 oktober zullen zij het woordendictee maken. Op
vrijdag 6 oktober staat het zinnendictee gepland, hierin zullen zij veel spellingregels
toepassen.
De kinderen zijn de afgelopen weken enthousiast gestart met topografie. Dit doen zij
via topomaster op www.blinkstart.nl. Met hun eigen inloggegevens kunnen zij verder
spelen in topomaster, dit hebben zij ook al op een briefje mee naar huis gekregen. Voor
de herfstvakantie staat de eerste topotoets gepland. Dit gaat over de provincies,
provinciale hoofdsteden en wateren van Nederland. De kinderen hebben dit vandaag op
een kaart meegekregen. Zo kunnen ze het ook op deze manier oefenen. In principe zou
het goed oefenen en maken van de levels voldoende moeten zijn. De levels die goed
uitgespeeld moeten zijn, zijn de levels 1 t/m 3.

Volgende week start de kinderboekenweek. Wij gaan het over enge insecten en reptielen
hebben in de klas. We hopen hier veel boeken over te lezen. Mocht iemand hier nog iets
over hebben, wilt u het dan meegeven? Er zijn ook een aantal kinderen begonnen met
voorlezen in de klas. Zij willen graag meedoen met de voorleeswedstrijd die wij op
school houden. Leuk om deze kinderen te horen.

Nieuws uit groep 7:
Groep 7 is gestart met topografie. Dit jaar is het thema Europa. De kinderen kunnen
hier ook thuis mee aan de slag. Ze krijgen donderdag een leerblad mee naar huis. Het is
belangrijk dat ze de plaatsnamen kennen die aangegeven worden en dat ze level 1 t/m 3
van topomasters succesvol (met 3 sterren) uitspelen. De eerste toets is op donderdag
19 oktober. Omdat groep 7 net is begonnen met typecursus hebben wij nog geen
huiswerk meegegeven. Wij vinden het belangrijk dat ze eerst regelmaat krijgen in het
oefenen met typen. Zodra dit wat meer duidelijk is, starten wij met huiswerk. Waar we
wel hard aan werken zijn de plantaken. Sommige kinderen vinden het best nog wel lastig
om vrijdag 4 plantaken te kunnen laten zien. Dit snappen wij best. Toch willen wij
stimuleren dit wel te behalen. In het voortgezet onderwijs krijgen ze hier ook mee te
maken en zullen ze hiervoor soms een tandje harder moeten bijzetten. Dit is ook met de
kinderen besproken. Op vrijdagmiddag worden de plantaken afgestreept door ons. Dit

zijn ze vanaf groep 6 al gewend. Wanneer dan blijkt dat dit niet af is, nemen de
kinderen dit mee naar huis. Ze kunnen er ook voor kiezen om het af te maken tijdens
crea of na schooltijd. De ervaring leert ons dat het dan eigenlijk ineens heel snel af is.
Het kan natuurlijk zijn dat er door ziekte of door een activiteit op school er minder tijd
over bleef om de plantaken te maken. Hier houden wij natuurlijk rekening mee. De
kinderen krijgen vanaf woensdag de gelegenheid om plantaken eventueel even mee naar
huis te nemen als ze denken dat ze in tijdnood komen. Maar wat zien we al een actieve
houding deze week bij de kinderen! Mooi om te zien dat ze zo hun verantwoordelijkheid
oppakken. Super! Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd bij ons terecht.
De kinderpostzegelactie is woensdag van start gegaan. De kinderen hebben een mapje
mee naar huis gekregen en een begeleidende brief wat de actie inhoudt. Omdat we goed
het instructiefilmpje hebben bekeken weten de kinderen wat ze te doen staat. Als ze
het fijn vinden kunnen ze samen lopen. Dit is gezellig en zo stimuleer je elkaar voor een
mooie opbrengst. Ze zetten zich in om kinderen een goed thuis te bieden. Het doel is om
400.000 kinderen te helpen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen, opgroeien in een
arm gezin en/of in een opvang wonen. Stimuleert u ze ook om zich in te zetten voor het
goede doel?

Nieuws uit groep 8:
Zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Tamara! Tamara heeft een goede werkhouding, het is leuk
om bij haar in het groepje te zitten en ze is een lieve vriendin.

Huiswerk
Afgelopen maandag hebben de leerlingen een boekje mee naar huis gekregen. In dit
boekje kunt u uitleg vinden over woordsoorten en zinsdelen. Deze bladen kunnen de
leerlingen niet alleen gebruiken bij het maken van hun huiswerk. Maar deze kunt u ook
gebruiken, wanneer u uw kind wilt helpen bij het maken van zijn of haar huiswerk.

In de klas hebben we afgesproken dat uw kind u uitleg geeft over de 1blik agenda die zij
hebben gekregen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen
met mij.

Maandag 2 oktober hebben de leerlingen van groep 8 een dictee. Dit kunnen zij oefenen
door een blad te lezen waarop de spellingscategorieën en de dicteewoorden staan.
Eventueel kunnen de kinderen een aantal moeilijke woorden van verschillende
categorieën overschrijven.

Melissa afwezig
Woensdagmorgen 4 oktober ben ik afwezig in verband met een cursus. Juf Willeke valt
deze ochtend in.

Belangrijke data
- 29 september: huiswerk 1a/1b
- 2 oktober: dictee

