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Agenda 

 

MA17 
Herfstvakantie MA24 

Directeur aanwezig 

DI18 Herfstvakantie DI25 Directeur aanwezig 
19.30 uur: Jaarvergadering Oudervereniging 

WO19 Herfstvakantie WO26  

DO20 Herfstvakantie DO27  

VR21 Herfstvakantie VR28 Directeur aanwezig 

ZA22 Herfstvakantie ZA29  

ZO23 Herfstvakantie ZO30  

 

 
Schoolnieuws 

Herfstvakantie 
De afgelopen weken hebben alle kinderen en leerkrachten heel hard gewerkt en heel veel geleerd. Om daar even 
van bij te komen, is het komende week herfstvakantie. Even lekker ontspannen en leuke dingen doen! 
 
Verkeersbrigadiers 
Het is de verkeerscommissie gelukt net voldoende aanmeldingen te krijgen om het verkeersbrigadieren ook na de 
herfstvakantie te kunnen bemensen. Drie enthousiaste ouders hebben zich aangemeld om te helpen. Zij worden 
binnenkort opgeleid om te brigadieren. Binnenkort dus een paar nieuwe gezichten bij de weg. 
Wilt u zich ook nog aanmelden? GRAAG! Dan kunt u gelijk mee in de opleidingsronde. 
 
Trefwoord 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 4  
In de week van 24 oktober t.m. 11 november staat in de methode Trefwoord het thema “Doorbijten” centraal. 
Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag 
onder de knie hebt, twee octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent 
om van je gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve 
kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen. 
Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen leren, dan 
gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als het te lang duurt of 
saai wordt voordat ze resultaat zien. 

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar een paar tellen 
jonger dan zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste zijn. De oudste heeft 
namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de zegen krijgen. Jakob zet alles op alles 
en het lukt hem: de familielijn en het geloof van vader Isaak en grootvader Abraham zullen met 
hem verder gaan. En als hij later de liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer 
zeven jaar te werken om met Rachel te mogen trouwen. 

‘Is iets moeilijk vol te houden, 

ook al was je het van plan? 

Moet je je er steeds toe zetten, 

en daar baal je weleens van? 

Kom op, zet je schrap! 

Zet elke dag een stap.’ 
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De laatste week van dit project is ‘toevallig’ ook de Week van het Katholiek 
Onderwijs, met dit jaar het thema ‘Hoop geef je door’. Onze school wil daar bij 
stil staan: de kinderen horen verhalen over Maria en Sint Maarten, die ook 
doorbijters waren. Maria schrikt als ze hoort dat ze een kindje zal krijgen, maar 
ze stelt zich erop in. Zo ook Sint Maarten, die zomaar een bedelaar voor zich 
ziet. Wat doe je dan? We weten allemaal dat hij zijn mantel deelt. Daar kiest 
Sint Maarten voor. Zo geeft hij de hoop door, die Jezus mensen gaf. Ook een 

echte ‘doorbijter’ dus, die Sint Maarten.  

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt ervaren van 
de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is en waarom een 
sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die ontdekkingstocht willen wij de 
kinderen graag helpen.   

 

 
 

 

 
Uit de groepen 

 
--------  GROEP 1A  ------- 

De spelletjesmiddag met alle oma’s en opa’s was super gezellig! 
 

                        
 
Oma’s bedankt voor de hulp met het maken van de appeltaarten! We vonden het erg gezellig  
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En het verdelen en vooral het opeten met slagroom van Daan’s oma  was nog lekkerder! 
 

   
Na de vakantie starten we met het maken van de lampion! 
   

--------  GROEP 1B  ------- 

De spelletjesmiddag met alle oma’s en opa’s was super gezellig! 
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Een aantal kinderen hadden nog een hele mooie lange muur gebouwd. 
Na de vakantie starten we met het maken van de lampion! 
 

--------  GROEP 2  ------- 

 
De spelletjesmiddag met alle oma’s en opa’s was super gezellig! 
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Na de vakantie starten we met het maken van de lampion! 
 

--------  GROEP 3  ------- 
 

 

 

Een super middag met opa’s en oma’s. Meer foto’s zijn er binnenkort te zien op de website. 
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--------  GROEP 4  ------- 
In het kader van de Kinderboekenweek hebben de groep 3 en 4 afgelopen dinsdag een voorstelling gehad in de 
bibliotheek. De voorstelling werd gegeven naar aanleiding van het boek ‘Oma ontsnapt. Het was een leuke 
voorstelling waarin een aantal  leerlingen mee mochten spelen.  

 
 
Ik wil, namens de kinderen en mijzelf, alle opa’s en oma’s bedanken voor hun aanwezigheid tijdens de 
spelletjesmiddag. Het was een groot succes. Een aantal foto’s staan onder het kopje bij groep 3.  
 
Na de vakantie beginnen we aan nieuwe blokken van rekenen en taal. Het blok van taal gaat over communicatie, 
horen, zien en zwijgen.  De leerdoelen van rekenen zijn deze week tellen tot 20 vanaf een willekeurig getal, 
hoeveelheden tot 20 tellen met handige groepjesgetallen en  tot 100 op volgorde zetten van klein naar groot en 
andersom. Voor spelling herhalen we de afspraken en staat het zinnendictee gepland.  
 
Elke dag zijn er helaas nog kinderen die hun Ipad vergeten zijn of een (bijna) lege Ipad bij zich hebben. Dit is voor de 
organisatie van de lessen erg lastig. Het betekent dat ik een digitale en een papieren les moet voorbereiden. Kinderen 
missen daardoor ook een les of lestijd binnen Snappet en dit heeft effect voor hun ontwikkeling binnen het programma.  
Er zijn kinderen die regelmatig  speelgoed mee naar school nemen, op school is daar geen tijd voor om mee te spelen. 
Vriendelijk verzoek om speelgoed thuis te laten.  
 

--------  GROEP 5  ------- 

 
 Prentenboek maken. 
 
Rekenen: Tafel van 6 en 9 oefenen. Optellen en aftrekken t/m 100 (in context) 
Taal: Wat doe jij nou? 
Spelling: Herhaling van de afspraken van de TOREN, ZEBRA en TORREN. 
Geschiedenis:  Oma’s tijd. 
De i-pad lader van mij is gelukkig al weer op school bezorgd door een leerling. Hiervoor nogmaals dank! 
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-------  GROEP 6  ------- 

 

 
stillezen in groep 6 
 
Spelling: 

Afspraak Knabbelen: woorden met twee stomme  e’s . 

In sommige woorden hoor je achteraan twee keer een u, maar je schrijft een e. 

VierKeerWijzer: project Oost- Nederland 

 

 

 

 
--------  GROEP 7  ------- 

Rekenen:  Verder blok 3: verder met procenten/breuken en verhoudingen. Hierbij moeten de leerlingen breuken 
omzetten in procenten.  
Taal: Start thema 4:  “Naar wie zwaai je?” .  Woordenschat: communicatie, houding, mimiek, gebaar, geluid etc. 
Spelling:  herhalen regels: papepaai, citroen, clown, politie, telefonisch , chocola, liniaal 
Werkwoorden: vormen in de verleden tijd, gebruik maken van het  T ‘KoFSCHiP   
4 keer wijze: Noord-Europa 
Afsluitende week thema Noord-Europa.  
Topo-toets:  26 oktober 
5 vragen toets: 27 oktober 
 
Kerstmusical 
De leerlingen hebben de boekjes mee naar huis gekregen om te lezen. Na de vakantie kunnen de leerlingen 
aangeven welke rol ze willen. Vervolgens  gaan we lootjes trekken om te bepalen wie welke rol krijgt.  
 

--------  GROEP 8  ------- 

Doemiddagen VO 
De  VO-scholen organiseren vaak doe-middagen voor de leerlingen van groep 8.  Indien uw kind die middagen, onder 
schooltijd,  wil bezoeken dan is dat mogelijk. Het zou fijn als uw kind de doemiddagen onder schooltijd alleen 
bezoekt als het echt interesse heeft in de school. Graag ontvangen wij een briefje van u als uw kind deelneemt aan 
een doemiddag onder schooltijd.  
 
Afgelopen woensdag hebben, na twee sportieve handbalmiddagen, de meisjes en  de  jongens de eerste plaats 
bereikt op het HVK-handbaltoernooi. Een hele mooie prestatie. Gefeliciteerd toppers! 
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Ingezonden 

 
 
 
 


