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ALGEMEEN
School uit om 12.00 u.
Houd u er rekening mee dat de school volgende
week woensdag, 27 september om 12.00 u. uit
is?
Verkeersbrigadiers
Nogmaals een dringende oproep aan u om zich
aan te melden als verkeersbrigadier. Het kost u
slechts een kwartiertje per week van uw tijd. U
kunt zich aanmelden bij meneer Guus
(g.vangerven@veldvest.nl).

Typetuin
Op 4 oktober 2017 om 16:00 u. staat op onze
school de start van de klassikale typecursus van
de Typetuin gepland. Er zijn net voldoende
inschrijvingen om van start te kunnen gaan. Een
vollere groep zou wel zo gezellig zijn.

Uit de Bocht
Anker Herfst Schatkist
Donderdag starten we met het eerste
Schatkistthema. Het seizoen herfst staat hierin
centraal.
In groep 1-2A hebben alle kinderen PomPom
geknutseld. De knutselwerkjes zijn voor het raam
te bewonderen. We zijn erg trots op de
resultaten!
Groep 3
Lezen
Afgelopen week zijn de woorden pen & en
aangeboden. Hierbij hebben we de schrijfletters
–p-- en –e- geleerd. Dit zijn de laatste woorden
van kern 1. Aanstaande donderdag en vrijdag
mogen alle kinderen aan de juf laten horen hoe
goed zij al kunnen lezen. Wij weten zeker dat ze
dit heel goed kunnen!
Maandag starten we met kern 2, die in het teken
staat van “ons lichaam”.
Rekenen
We zijn weer volop met getallen aan de slag
gegaan. Ook hebben we kennis gemaakt met
diverse materialen om mee te meten ( rolmaat/
duimstok/ meetlint/ liniaal) en daarna natuurlijk
zelf aan de slag met meten!

Ouders/ verzorgers die nu hun kind(eren)
inschrijven krijgen daarom alsnog de
vroegboekkorting van 30euro welke tot 1
augustus geldig was. U betaalt dan 145euro
i.p.v. 175euro. Deze korting wordt bij inschrijven
automatisch verrekend. Inschrijven kan via
www.typetuin.nl/aanmelden

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Informatieavond
We kijken terug op een geslaagde informatieavond: een goede opkomst en enthousiaste,
betrokken ouders.
Luizenpluizen
De moeder van Stef en de moeder van
Kimberley hebben zich opgegeven voor het
luizenpluizen. Ontzettend bedankt hiervoor!
Letter van de week
We hebben de letter R van Ree aangeboden. De
kleuters mogen voorwerpen meenemen die
beginnen met de letter R.

Gym
Aanstaande maandag krijgen wij onze eerste
judo les, deze serie lessen wordt verzorgd door
een judo leraar. De lessen vinden plaats tijdens
onze gymlessen. We hebben er al heel veel zin
in.
Groep 4
Gymlessen / Judolessen
Vanaf aanstaande maandag krijgen we een
aantal weken judoles. De gymles van vrijdag
komt hierdoor te vervallen.
De kinderen hebben bij de judolessen geen
gymkleding nodig. Ze krijgen een judopak.

De komende periode:
Maandag: judoles: geen gymspullen nodig.
Dinsdag: gymles: wél gymspullen nodig.
Vrijdag: geen gymles: geen gymspullen nodig.
Theaterles
We hebben vandaag de 2e theaterles gehad van
meester Marino. De theaterlessen passen heel
goed bij het thema “Iedereen hoort er bij!”. Het
samenwerken en respect hebben voor elkaar
wordt hierbij in de vorm van toneel en spel
geoefend.
Informatieavond
We hebben gisteren een geslaagde informatie
avond gehad. Bedankt voor uw komst!
Spelling
Deze week is een nieuwe spellingsregel aan bod
gekomen: je hoort soms een ’u’, maar je schrijft
hem niet. Woorden als wolk, berg, welp, golf,
etc. We zijn deze woorden volop aan het
oefenen en kunnen al steeds beter ontdekken bij
welke woorden deze regel van toepassing is.
Groep 5
Informatieavond
Inmiddels zijn we vol enthousiasme groep 5
ingestapt. We werken hard aan de groepssfeer
en natuurlijk ook de leervakken. De kinderen
genieten van de nieuwe dingen die we samen
beleven.
Vanavond om 19.30 uur vindt er een
informatieavond plaats. Wij willen u als ouder
graag laten weten, waar wij in de klas mee bezig
zijn en hoe we groep 5 komend schooljaar vorm
gaan geven.
Tijdens de inloop (vanaf 19.20 uur) zullen de
foto's van de Blokhuttendag op het Digibord te
zien zijn.

Taal
Wow, kinderen uit de klas konden al een
verhaaltje maken met enkele themawoorden:
De dief heeft iets strafbaars gedaan, hij
probeerde zijn straf te ontlopen. Gelukkig werd
de dader gepakt. Boontje komt om zijn loontje.
Extra oefenwerk
Een aantal kinderen uit de klas krijgt extra
oefenwerk mee op het gebied van rekenen,
spelling of lezen. Hierover hebben de
betreffende ouders een mail ontvangen.
Groep 6
Taal
De woordenschat woorden van deze week zijn :
overtuigen, de opvatting, de reden, het betoog,
vindingrijk, fantasieloos, de instelling, redelijk,
uiteraard, verbluft, nee heb je , ja kun je krijgen
en de keel schrapen.
Aan het einde van deze week krijgen de
kinderen de taaltoets.
Rekenen
Deze week maken de kinderen veel
deelsommen. We leren de kinderen dat die deelsommen eigenlijk omgekeerde keersommen zijn.
Om die sommen goed uit te rekenen is de kennis
van de tafels erg belangrijk. We vragen u
daarom ook om thuis te blijven oefenen met de
tafels.
Klassendienst
Volgende week zijn Teun en Lenn aan de beurt.
Groep 7
Dramales
Afgelopen donderdag hebben we onze eerste
theaterles gehad. Deze lessen horen bij het
thema ‘Iedereen hoort erbij’. Hierin hebben ze
kennis gemaakt met het improviseren voor de
groep.
Doel van de week
Het doel waar we deze week extra aandacht aan
besteden is: ‘Tijdens de instructie lopen we niet’.

Theaterles
We hebben al 2x theaterles gekregen van
meester Marino. Deze lessen sluiten aan bij het
thema: Iedereen hoort erbij.
De kinderen leren verschillende manieren van
stemgebruik, mimiek en ook improvisatie komt
aan bod.

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september start de
Kinderpostzegelactie. Nieuw dit jaar is het
gebruik van een bestel- app ( als je dit zou
willen) en de online coaching van YouTuber
Dylan Haegens. De kinderen krijgen hier in de
klas uiteraard nog uitleg over.

Engels
Vandaag tijdens de les Engels hebben we het
gehad over de app Duolingo. Hiermee kunnen
de kinderen Engelse woordjes en zinnetjes
oefenen. Dit kan ook op de computer als uw kind
geen telefoon heeft. Dit is geen verplichting maar
veel kinderen waren hier enthousiast over.

JARIGEN VAN 14 T/M
20 SEPTEMBER 2017
Eva was afgelopen week jarig. Van harte
gefeliciteerd!

Groep 8
Dramalessen
In het kader van ons schoolbreed project ;
“Iedereen hoort erbij”, krijgen de kinderen op
vrijdag dramales van meester Marino. Daardoor
vervallen de komende 3 vrijdagen de
gymlessen.
Week van het pesten
Deze week is het de landelijke Week van het
pesten. Ook in groep 8 besteden we daar
aandacht aan.
Naast de gebruikelijke KIVA les, wordt ook
gesproken over gedrag op multimedia.
Belangrijk daarbij is ook dat de ouders zicht
houden op het gebruik van Facebook, Whatsapp
e.d. van hun kinderen.
Bloon/Rekentuin
De lees- en rekenoefeningen op Bloon en
Rekentuin staan weer klaar zodat de kinderen
ook thuis verder kunnen oefenen.
Werkstuk
De kinderen hebben deze week de informatie
over het maken van een werkstuk mee naar huis
gekregen met daarop de planning. De
ondersteuning van de ouders kunnen ze daar
nog bij gebruiken.

BIJLAGEN:
Flyer Sciencefestival

