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Welkom
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten
van een fijne vakantie en vol goede moed aan dit
nieuwe schooljaar is begonnen. Met zijn allen
gaan we er weer een fantastisch jaar van
maken!
Stepjes
Sommige kinderen brengen hun stepje mee naar
school. Deze stepjes worden vaak tijdens
schooltijd in het halletje bij meneer Gerard
geparkeerd. Dat is niet de bedoeling.
De stepjesmoeten buiten blijven (op slot) of door
de ouders weer mee naar huis worden
genomen.
Vanwege de veiligheid moeten alle in/uitgangen
vrij zijn van “obstakels”.

Verkeersbrigadiers
Een aantal ouders heeft zich weer bereid
verklaard om aan de Nijverheidslaan te
brigadieren. We kunnen echter nog hulp
gebruiken zodat de kinderen alle dagen veilig
over kunnen steken. Het kost u slechts een
kwartiertje per week van uw tijd. U kunt zich
aanmelden bij meneer Guus
(g.vangerven@veldvest.nl)
Lijst noodnummers
Morgen krijgen de kinderen een lijst voor
noodnummers mee naar huis. Wilt u deze
invullen en zo spoedig mogelijk weer mee naar
school geven? Dit om de communicatie in geval
van nood goed te laten verlopen. Op deze lijst
kunt u ook aangeven of uw kind op de foto mag
t.b.v. de nieuwsbrief, website e.d.

Groep 1-2
Na een lekker, lange vakantie zijn we weer fris
van start gegaan! Wat fijn om iedereen weer te
zien en een hartelijk welkom aan alle nieuwe
kinderen!
We hebben geluisterd naar alle leuke
vakantieverhalen en we leren elkaars namen
door diverse naamspelletjes. Ook hebben de
kinderen in groep 1-2B al allerlei vragen aan
Pompom gesteld zoals: ‘Waarom hij altijd
hetzelfde rode shirt aan heeft, want het shirt
moet toch ooit in de was?” Daarbij kwam het
plan door de kinderen om hem regelmatig te
voorzien van iets anders zoals een andere muts
of attribuut en dat we dat kunnen aanpakken met
karton bv. Maar hoe groot moet deze muts dan
worden? Hiermee gaan we uiteraard samen
verder en gaan we samen op onderzoek uit hoe
dat aan te pakken.
In groep 1-2A hebben we een liedje geleerd over
de sprookjesfiguren (Roodkapje, Klein Duimpje
en Sneeuwwitje) die voor het eerst naar school
gaan. Op YouTube hebben we het liedje “Als je
vriendjes bent” een aantal keren bekeken en
beluisterd. Omgang met elkaar en vriendschap
staan de komende weken in beide
kleutergroepen centraal.
Maandag en dinsdag hebben we nog heerlijk
buiten kunnen spelen . Tijdens de speel/ werkles
zijn de kinderen de klas aan het ontdekken; wat
voor leuke materialen hebben we allemaal in de
groep?!

Denkt u nog aan gymschoenen voor uw kind en
de plakmappen zouden we ook weer graag terug
zien. Bedankt!
Hulpouders luizenpluizen / lunchen
Welke ouder(s) zouden ons willen komen helpen
bij het luizenpluizen ( na iedere schoolvakantie)
en/of ook bij de lunch zijn hulpouders van harte
welkom.

Groep 3
Een beetje verlegen, maar met veel
enthousiasme zijn de kinderen gestart in groep
3. Ze hebben er allemaal zin in! Natuurlijk is het
nog best even wennen om zoveel stil te zitten en
te werken in een schriftje, maar de kinderen
kunnen dit al erg goed. Super!
Zoem de Bij woont bij ons in de klas en
regelmatig heeft hij zijn mandje gevuld met een
nieuw woord en daarbij horend een nieuwe
letter. Deze week zijn de woorden ik en maan
aangeboden. Ook hebben we de letter m in
schrijfletters geschreven.
Tijdens de rekenles zijn we gestart met het
koppelen van een getal aan een hoeveelheid, zo
hebben we touwtje gesprongen en een
tikspelletjes op elkaars rug gespeeld (Rara
hoeveel keer tik ik op jouw rug?).

De kinderen hebben ook volop verteld over de
vakantie, er is geknutseld aan de
verjaardagskalender en natuurlijk is er ook al
hard gewerkt aan een stukje herhaling van
spelling, rekenen en taal.

Groep 4
We zijn deze week goed gestart! We hebben
verschillende spelletjes gedaan om elkaar goed
te leren kennen en een aantal kinderen is al aan
de beurt geweest om te laten zien wat ze tijdens
de vakantie hebben verzameld in de envelop.
Ontzettend leuk om te zien en horen hoe
enthousiast de kinderen zijn!
Ook hebben we gisteren voor de eerste keer
gegymd dit schooljaar. Dat was heerlijk, lekker
rennen en spellen spelen in de grote gymzaal.

Groep 6
Nieuwe schooljaar
Wat zijn we fijn gestart! Naast het vertellen van
alle vakantieverhalen hebben we natuurlijk ook
alweer de eerste taal-, spelling- en rekenlessen
achter de rug. We zijn begonnen met
instaplessen om ons geheugen wat op te frissen,
vanaf volgende week starten we met de
methodegebonden lessen. Ik heb er veel zin in
om er een heel leuk en leerzaam jaar van te
maken.

Gym
Er wordt gegymd op dinsdag en vrijdag. In groep
5 wordt er ook gedoucht en/of zichzelf
gewassen.
Dit is voor sommige kinderen nog een beetje
nieuw en spannend. Hier hebben we samen over
gesproken in de klas.
Juffen ruildag
Maandag 4 september is juf Jolanda in de groep.
Donderdag 7 september is juf Edith in de groep.
Het ruilen van deze dag, is eenmalig.

Ik ontmoet u graag op een
kennismakingsmoment.
Max Jansen
Klassendienst
In 'Uit de Bocht' leest u wekelijks welke kinderen
aan de beurt zijn. Zij blijven na schooltijd tot
uiterlijk 14.25 uur in de klas. Volgende week zijn
Indy en Dhio aan de beurt
We hebben maandag samen geproost op een
gezellig nieuw schooljaar in groep 4! Op de foto
is juf Ellen te zien, zij loopt iedere maandag en
dinsdag stage in onze klas, vanuit de opleiding
onderwijsassistent van het Summa Collega.
Groep 5
Een frisse start
We hebben een fijne start gemaakt. Aan het
einde van de eerste dag kregen de kinderen een
frisse verrassing in een zakje. Rara wat zou
hierin zitten?
Ideeën als frisdrank en ijsblokjes kwamen
voorbij, met als uiteindelijk de oplossing, lekkere
pepermuntjes.

Gym
Dit jaar hebben de kinderen op dinsdag en
vrijdagochtend gym. Je opfrissen na de gymles
hoort er nog steeds bij.
Groep 7
We hebben een leuke start van het nieuwe
schooljaar gehad samen. Om elkaar beter te
leren kennen hebben we al een aantal spelletjes
gedaan.
Ook de eerste les Engels vonden de kinderen
heel erg leuk!

Elke week bedenken de kinderen een doel waar
gedurende de week extra aandacht aan besteed
wordt. Deze week letten de kinderen extra op het
aanschuiven van hun stoel.
Gym
Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen gym.
Ze mogen kiezen of ze gaan douchen of niet.
Kiezen ze ervoor om niet te douche dan moeten
ze zich wel opfrissen met water (gezicht, oksels).
Handig kan zijn het meegeven van een
washandje.
Groep 8
In groep 8 zijn we enthousiast begonnen aan het
laatste Brembocht schooljaar. Het zal een
speciaal jaar worden met actief leren en
natuurlijk de eind Cito maar ook met veel leuke
activiteiten zoals het kamp en de musical.
Het is fijn dat we elkaar eigenlijk al goed kennen
en mooi om te zien hoe ze zijn gegroeid.
Thema van groep 8
We vinden het fijn om in de groep samen te
werken in het kader van een thema dat bij de
groep past.
We hebben daar uitgebreid over gesproken deze
week en we vinden dat het volgende thema erg
goed bij ons past:
In onze klas is iedereen anders maar passen we
toch heel goed bij elkaar.
We zijn daar trots op en gaan er samen aan
werken om dat zo te houden
Gym
Zoals gewoonlijk hebben de kinderen op dinsdag
en vrijdag gym.
Vrijdagmiddag a.s.is juf Annelies in de groep.

JARIGEN VAN 13 JULI T/M 30 AUGUSTUS
2017
Jay, Kayley, Lindsey, Luuk, Puck, Julia, Erik,
Sofia, Negah, Sepp, Marloes, Bram, Juul, Gigi,
Pip, Mohammed-Nour, Maxwell, Claire, Scott,
Bram, Maud, Daan, Finn, Tender, Pin-Fei, Lars,
Deni en Adam waren afgelopen periode jarig.
Van harte gefeliciteerd!

