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Colofon:   R.K. Basisschool De Banier  -  De Blokken 16  - 7894 CL Zwartemeer 

Postadres: Postbus 19; 7890 AA Klazienaveen 

Telefoon: (0591) - 313193   E-mail: debanier@primenius.nl 

Internet: www.rkbsdebanier.nl 

 
 
Juni 
14 juni  Oudervereniging 
15 juni  Sportdag 
15 juni  bijeenkomst schoolreis groep 1/2 
16 juni  Leerlingenraad 
17 juni  Sponsorloop 
21 juni  Bingoavond 
30 juni - 1 juli Kamp groep 6/7 
29 juni – 1 juli Kamp groep 8 
 
Juli 
4 juli  Schoolreisje groepen 3 t/m 5 
4 juli  Schoolreisje groepen 1en 2 
5 juli  MR vergadering 
6 juli   Meester en juffen dag 
11 juli  Afscheid groep 8 
13 juli  Afscheidsreceptie Minie 
 
 
Data oud papier 
1 juli. 
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Nieuws vanuit de school     

 
SPORTDAG 2016 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

Woensdag 15 juni a.s. is de gezamenlijke sportdag op het veld van de 
Zwartemeerse Boys. De sportdag is voor groep 3 t/m 8. Vanaf 8.30 uur is 
de inloop op het hoofdveld. Wanneer de kinderen op het veld komen, gaan 
ze direct bij hun eigen landengroep verzamelen. De start van de sportdag is 
om 8.45 uur met de opening. Om 9.00 uur start de sportdag met de eerste 
ronde en lopen de groepen van de bovenbouw naar het achterste veld. De 

groepen van de onderbouw blijven op het hoofdveld.  
De sportdag is om 12.00 uur afgelopen. De kinderen kunnen weer opgehaald worden op het 
sportveld. 
 
De kinderen krijgen dit jaar geen naamkaartje voor de sportdag! Ze krijgen op school te horen in 
welk land ze zitten en bij wie ze in de groep zitten. De begeleiders van de landengroepen heb een 
kaart met daarop de vlag en de naam van het land.  
 
De ouders die groepen begeleiden krijgen dinsdag 14 juni het pakketje mee met alle informatie. 
Deze wordt meegegeven aan de kinderen.  
Dinsdag 14 juni wordt aan het einde van de middag besloten of de sportdag wel of niet doorgaat 
i.v.m. de weersvoorspelling! Hiervan wordt u via Klasbord op de hoogte gesteld. 
 
Sportieve groeten van, 
 
De werkgroep sportdag.  
Juf Jorien  
Meester Peter Snippe 
 

Vakantiebieb 

Zomerlezen met de VakantieBieb! Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun 

leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met 

de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale 

kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor 

volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of 

smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline 

lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 

augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op 

www.vakantiebieb.nl 

Formatie schooljaar 2016-2017                                                                                                                                

Tijdens de laatste MR vergadering is de formatie vastgesteld. In het onderstaande schema kunt u 

lezen hoe de verdeling van de groepen en leerkrachten volgend schooljaar zal zijn. In verband met 

de geringe instroom zal groep 1/2 volgend schooljaar een combinatiegroep zijn. Dit is een 

weloverwogen besluit van het team geweest. Dit heeft ook consequenties voor de samenstelling van 

het team. Juf Astrid heeft te kennen gegeven dat zij vrijwillig in de mobiliteit gaat omdat ze heel 

http://www.vakantiebieb.nl/


graag onderwijs aan kleuters wil blijven geven, dit lukt volgend schooljaar helaas niet op de Banier 

en gaat zij naar de Bonifatius in Ter Apel. Juf Karina gaat ook naar een andere school (Kristalla)  

binnen de stichting, ook zij wil graag verder in het kleuteronderwijs. Juf Jorien en juf Ilonka gaan één 

dag minder werken, meester Peter Snippe, juf Christa en meester Peter van der Weide gaan meer 

dagen werken. Ook krijgen we een nieuwe collega, Jannie Okken. Ervan uitgaande u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd. 

Groep Aantal 
leerlingen (bij 
benadering) 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 / 2 21 Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid 
(alleen 

ochtend) 

3 19 Jorien Jorien Jorien Jorien Jannie 

4 25 Peter S.  Peter S. Peter S. Jannie Peter S. 

5 29 José José Christa Christa Christa 

6  20 Peter W. Peter W. Peter W. Peter W. Peter W. 

7 16 Janine ochtend 
Jannie middag 

Janine Janine Janine Janine 

8 24 Ilonka Ilonka Jannie Ilonka Ilonka 

 

Ouders bedankt!                                                                                                                                                          

Via deze weg willen we als team alle ouders hartelijk bedanken voor het meehelpen tijdens de 

schoonmaakavond, fantastisch gewerkt samen! 

Vreedzame school                                                                                                                                                                

Op de Banier starten we komend schooljaar met het programma en de invoering van de Vreedzame 

school. U kunt hier vast lezen wat de Vreedzame school in grote lijnen inhoudt. 

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 
en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 
De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool 
in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn.  
Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame 
School veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van 
kinderen centraal staat. 
De Vreedzame School brengt verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en 
verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden 
aparte leerling mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen 
kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor 
nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in 
onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief 
burgerschap. 
 
De Vreedzame School is een succes. Niet alleen omdat het programma inmiddels op meer dan 550 
basisscholen is ingevoerd, maar ook omdat het werkt. Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten 



en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en 
het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School. 
Het invoeringstraject zal twee schooljaren in beslag nemen en eventueel op verzoek nog een derde 
jaar. In het nieuwe schooljaar wordt u via nieuwsbrieven en een ouderavond op de hoogte 
gehouden over deze ontwikkeling op school. 
 

Kom helpen bij de meesters en juffen dag van de Banier!                                                                                       

Op woensdag 6 juli vieren we de meesters en juffen dag met de kinderen van onze school. Tijdens 

deze ochtend willen we graag met de kinderen twee verschillende speurtochten doen. De kinderen 

van groep 1 t/m 4 gaan tijdens de speurtocht met de Kapitein van de Bounty op zoek naar zijn schat. 

Waar in Zwartemeer zal deze schat toch verborgen liggen? Door het oplossen van opdrachten en 

puzzels kunnen de kinderen de Kapitein helpen om zijn schat te vinden. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 worden detectives en gaan rechercheur Jan van de politie in 

Sassenburg helpen.  Door allerlei aanwijzingen te volgen moeten de kinderen tijdens de speurtocht 

proberen om de moeilijke zaak van rechercheur Jan op te lossen. 

Om deze speurtochten te kunnen doen hebben we de hulp van u als ouder nodig. Lijkt het u leuk om 

samen met een groepje kinderen op speurtocht te gaan in Zwartemeer?  Geef u dan op met 

onderstaand strookje. Deze kunt u tot 29 juni bij de leerkracht van uw kind inleveren.  Met uw hulp 

maken we er samen weer een super leuke dag van!   

Opa’s en oma’s die het ook leuk lijken om met een groepje kinderen op speurtocht te gaan, zijn 

natuurlijk ook van harte welkom om zich op te geven! 

Met vriendelijke groet, 

Juf Janine en juf Ingrid 

 

Ja, ik wil me opgeven voor de speurtocht van groep 1 t/m 4!  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouder van: ………………………………………………………… uit groep ……………………………………………………. 

 

Ja, ik wil me opgeven voor de speurtocht van groep 5 t/m 8! 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ouder van: …………………………………………………….. uit groep ………………………………………………………… 

 

  



3e ZWEM-PRESTATIETOCHT  Klazienaveen op 17 Juni 2016 
 

Als je het zwemmen voor de kindertriathlon wilt oefenen of als het je 
gewoon heel leuk lijkt om als “echte” triatleet een keer met andere 
kinderen in het kanaal te zwemmen, kun je mee doen aan de Zwem-
Prestatietocht! 
   
Je kunt deze avond deelnemen aan de 100m of 200m in het Koning 
Willem-Alexander kanaal. Na afloop krijg je ook nog een leuke medaille 
voor de prestatie die je geleverd hebt! Wil je meedoen of meer 

informatie over deze tocht?  
 
Dat is te vinden op de website: www.triathlonklazienaveen.nl. Tot ziens op 17 Juni. 
 

Schoolreisje groep 1 en 2: 
 
Maandag 4 juli is dan zover! We gaan op schoolreis naar de Drentse Koe in Ruinerwold!  
 
We gaan met de bus: de bus  komt ons om 8.45 uur ophalen bij school en we zijn rond  14.45 uur 
terug bij school. De kinderen komen gewoon om 8.30 uur naar school en u kunt uw kind tegen 15.00 
uur bij school ophalen.  
U kunt uw kind natuurlijk uitzwaaien. De kinderen hoeven geen fruittas of geld mee! Wij willen wel 
graag dat u de naam van uw kind in de kleding schrijft. En het zou fijn zijn als uw kind makkelijke 
kleding en schoenen aan heeft zodat het lekker vrij kan spelen. We hopen op een hele fijne dag, 
 
Namens de werkgroep, juf Astrid en juf Ingrid 
 

Schoolreisje groep 3,4,5 

 

Maandag 4 juli is het zover!!! 

Het schoolreisje  naar Duinen Zathe met de groepen 3 t/m 5. 

De dagindeling is als volgt: 

8.30 uur Kinderen komen op school. 

8.45 uur Vertrek bussen naar Duinen Zathe. 

16.30 uur Aankomst in Zwartemeer. 

 

Afspraken: 

- Geen chips eten in de bus. 

- Geen geld. 

- kinderen mogen zelf wel wat lekkers meenemen. 

- neem droge kleding in een plastic zak mee (voor het geval je toch wat nat wordt) 

- Voor eten en drinken  tussen de middag wordt  gezorgd. 

- alle groepen mogen vrij rondlopen in het park. De kinderen zijn wel onderverdeeld in groepjes 

maar hoeven daarmee niet door het park te lopen. 

- we zitten allemaal in één bus. 

 

Heeft u nog vragen dan horen wij dat graag. 

 

We gaan er een gezellige dag van maken! 

http://www.triathlonklazienaveen.nl/


 

Groetjes, 

 

Juf José 

Meester Peter  

Juf Jorien 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag is het de laatste keer dat we dit schooljaar een prentenboek ruilen. Volgende week 

dinsdag, 21 juni, nemen we alle boekjes in van de kinderen. Wanneer u uw kind vandaag 

geen boek mee heeft gedaan, dan verzoeken wij u om deze in de loop van de week en in 

ieder geval op de 21e in te leveren op school. Wij zoeken de boeken dan uit zodat ze weer 

terug kunnen naar de bibliotheek. 

 

Indien u het boekje kwijt bent, wilt u dit dan doorgeven aan school? 

Voor het boek dat kwijt is worden wel kosten in rekening gebracht. De hoogte van het 

bedrag is afhankelijk van de bibliotheek. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Juf Astrid, Juf Ingrid en de leesmoeders. 
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Educatieve apps voor de iPad 

 

 

Duolingo 
Duolingo maakt van Engels leren een verslavend spelletje, compleet met mascotte, 
beloningen en topscores. Goed, gratis en erg populair, zowel bij kinderen als 
volwassenen. Met Duolingo werkt iedereen op zijn eigen niveau.' 
Doordat de app op een game lijkt, leren kinderen bovendien veel sneller. Vanuit 
het Nederlands kun je in Duolingo vooralsnog alleen Engels leren. 

 

Rekenkoning 
Rekenkoning is een snelle, leuke rekengame waarin allerlei soorten sommen 
moeten worden opgelost op verschillende gebieden. Je speelt een boer of een 
boerin en probeert steeds het volgende level te behalen door wiskundige vragen 
te beantwoorden en je totale score te verbeteren. Bij instellingen kun je de taal 
wijzigen in Nederlands. Het is niet verplicht om in te loggen bij Game Center.  

 

Bijbel voor kinderen 
Met de Bijbel app verkennen kinderen de grote verhalen van de bijbel. Elk verhaal 
heeft mooie animaties en kinderen beleven interactieve avonturen. De activiteiten 
en feiten die deze app heeft, helpt kinderen te onthouden wat ze leren. Met 
speciale uitdagingen kunnen ze beloningen verdienen. Kortom: deze app brengt de 
Bijbel tot leven.  

 Borre en de ijscoman 
Dit is een gratis app met daarin het verhaal ‘Borre en de ijscoman’ als leesboek en 
lijsterboek. Daarnaast kun je een leuk taalspel doen waarbij kinderen kennis 
maken met verschillende letters in een interactieve vorm. Als het verhaal wordt 
voorgelezen, zie je alle illustraties uit het boek met leuke geluidseffecten.  
 

 

iMotion 
iMotion is een app waar mee je stop-motion video’s kan maken. Dit zijn een reeks 
foto’s die samen worden gevoegd tot een video. iMotion doet dit automatisch 
voor je. Als je op YouTube de zoekterm ‘stopmotion’ intypt, dan zie je al een hele 
hoop voorbeelden.  

 

Cargo-bot 
In Cargo-Bot is het de bedoeling dat je een robot zo programmeert dat de kisten 
op de juiste wijze gestapeld worden. Ze geven steeds aan in hoeveel stappen je de 
oplossing kan geven. Je leert heel compact denken en de basis van programmeren. 
Een probleem in hapklare oplossing omzetten. Een uitdagende app! 

 

Gynzy Kids 
Met Gynzy Kids spelen de kinderen met allerlei leuke tools, puzzels en trainers. Zo 
kun je de moderne variant van galgje spelen om de woordenschat te vergroten. Of 
oefeningen zoals onder andere de sommenkluis, de verliefde harten (3+7) of 
spelling. Daarnaast kan het kind ook zijn/haar studievaardigheden oefenen waarbij 
hij/zij teksten lees met opdrachten.  

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4174663/c34c4843-ff18-470f-a892-30400a257f7d
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Leren lezen en schrijven 
Dit is een app die kinderen helpt om te leren lezen en schrijven. Het bevat 
verschillende spelletjes waar kinderen worden beloond door middel om 
cadeautjes te openen. Dit is motiverend voor de kinderen. De app is ook geschikt 
voor kinderen die al kunnen lezen.  

 

Rijksmuseum 
Met deze app kun je in het museum zelf op pad om kunstwerken te verkennen of 
één van de tours volgen. De app is eigenlijk bedoelt voor in het museum zelf, maar 
heeft leuke functies om te doen. Je kunt bijvoorbeeld een virtuele tour maken 
door het museum waarbij meer te weten komt over een aantal tentoonstellingen.  

 

Quiver 
Hoe leuk is het om een kleurplaat tot leven te laten komen. Dat kan met deze app! 
In de gratis versie heb je de keuze uit een beperkt aantal kleurplaten. Wanneer de 
kleurplaten zijn ingekleurd, scan je ze met de app en komen ze tot leven. Precies 
zoals je ze gekleurd hebt.  

 
 

Nieuws uit de groepen 
 

Nieuws uit groep 1 
Bedankt dat u ons lokaal weer voorzien heeft van een frisse schoonmaakbeurt. Er zijn ook heel veel 

materialen mee naar huis gegaan om te wassen. Top! De Vaderdagcadeautjes worden met veel 

passie en aandacht gemaakt door de kinderen, ze hopen dan ook dat papa het heel erg leuk gaat 

vinden! Morgen gaan we, als het weer het toelaat, met groep 2 naar de sportdag van groep 3 t/m 8. 

Na de pauze gaan wij samen met groep 2, op het schoolplein, spelletjes doen met hulp van een 

aantal ouders. 

Volgende week gaan we werken over het thema schoolreis en zal de letter s (van schoolreis en 

schooljaar) centraal staan. De kinderen mogen voorwerpen meenemen voor de letterkast. Ook 

mogen er voorwerpen meegenomen worden voor in de huishoek die te maken hebben met ‘op reis’ 

gaan. 

De komende weken staan o.a. de volgende doelen centraal in groep 1: 

Domein  Doel 

Fijne motoriek  Omgaan met papier d.m.v. knippen met een 
schaar of scheuren van het papier. 

 

Taal - beginnende geletterdheid/fonemisch 
bewustzijn 
Oriëntatie op geschreven taal en relatie tussen 
gesproken en geschreven taal: 
 

 Ontdekt dat tekens gebruikt worden om iets te 
vertellen of leren. Begrijpt picto -en/of 
logogrammen 

 Leest eigen naam. 

 Schrijft zelf(niveau tekeningetjes en krabbels. 

 Bladert door ( prentenboek) en speelt alsof hij 
eigen of andermans tekst kan lezen. 

Meetkunde  Bekijken van en spelen/experimenteren met 
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Opereren (werken) met vormen schaduwen 

 Eenvoudige, meetkundige patronen kunnen 
namaken(stempelen, tekenen, 
schilderen, rijgen, kleuren, mozaïek -en 

kralenplank figuren naleggen 

 In eenvoudige patronen de regelmaat 
herkennen en kunnen voortzetten bijvoorbeeld 
in een ketting met kralen, mozaïekpatroon, 
kralenplank figuur of muurtje van verschillende 
blokken 

Meten inhoud  Inhouden zowel in de betekenis van ’wat zit 

erin’ als ‘wat erin kan’ kunnen vergelijken 

en ordenen op verschillende manieren: op 

het oog, via afpassen of uitscheppen met 

een natuurlijke maat zoals een bakje of een 

fles 

 Begrippen rondom inhoud herkennen in 
betekenisvolle eenvoudige situaties; Vol – 
voller – volst(e). Leeg – veel – weinig – meer 
– meest(e) – minder – minst(e) – evenveel 

 

 

 

 

Nieuws van de sterren van groep 2 

Hallo allemaal, hier zijn we weer met de nieuwtjes vanuit groep 2! Vorige week hebben een aantal 

ouders meegeholpen met de schoolschoonmaak. Namens deze weg nogmaals hartelijke dank voor 

de hulp! Op dit moment zijn we druk bezig om het cadeau voor papa af te maken. We zijn er heel 

trots op en hopen dat papa het cadeau ook heel leuk gaat vinden zondag! De kinderen bespreken al 

druk met elkaar waar ze het cadeau voor papa gaan verstoppen. Morgen gaan we, als het weer het 

toelaat, met elkaar naar de sportdag van groep 3 t/m 8. Het is altijd leuk om iedereen aan te 

moedigen! Zelf gaan we dan na de pauze ook sportieve spelletjes doen met hulp van een aantal 

ouders. We willen hen alvast hartelijk bedanken voor hun hulp. Komende vrijdag gaan we ook lekker 

sportief doen bij de color run sponsorloop. Een aantal kinderen is al druk aan het oefenen tijdens het 

buitenspelen! 

De komende weken staan de volgende doelen centraal in groep 2: 

domein Doel 
 

Fijne motoriek  Schrijfpatronen naschrijven 
 

Taalbewustzijn:tussendoel 5 
Taalbeschouwing 
 

 Kinderen kunnen woorden in zin 
onderscheiden 

 Kinderen kunnen onderscheid maken 
tussen de vorm en de betekenis van het 
woord. vb reus –kabouter / pop of sop 

 Verschil tussen lange en korte woorden 

 Kan beginklank losmaken van de rest van 



het woord(d) 

 Kan drieklankwoorden(mkm)auditief 
synthetiseren(d) 

 Kinderen kunnen fonemen als kleinste 
klankeenheden in woorden onderscheiden 
p-e-n 
 

Meetkunde 
Opereren (werken) met vormen 

 Eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren 
met een spiegeltje, figuren verdubbelen, 
vervormen en hierover kunnen 
redeneren(wat gebeurt er als.., hoe kun 
je…,wat moet je doen om…) 

 Meetkundige patronen kunnen 
namaken(kralenketting, mozaïek, 

        kralenplank, tegelplein 

Meten inhoud  Kunnen meten van een inhoud met een 
betekenisvolle maat zoals een 
beker,kopje,fles of litermaat of blokken en 
het resultaat via tellen(globaal en precies) 
vaststellen 

 Begrippen rondom inhoud herkennen en 
kunnen gebruiken  in betekenisvolle 
situaties en tegenstellingen gebruiken: 
Vol – voller – volst(e) 
Leeg – veel – weinig – meer – meest(e) – 
minder – minst(e) – evenveel 

 Kunnen redeneren over inhouden in 
eenvoudige probleem- en 
conflictsituaties(waarom kan er in een lange 
fles toch minder water zitten dan in een 
kortere fles. 

 

 

De komende weken zal er geen nieuwe letter meer in de lettermuur komen. We herhalen de letters 

die in het afgelopen jaar aan bod zijn gekomen. 

Leuke uitspraken van de kinderen: 

“Ik ben ook een keertje naar Valkenburger geweest!” 

“Juf, ik kan niet over hem heen kijken, maar ik kan wel op het dak van zijn hoofd kijken!” 

Tot de volgende keer! 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
 
Bericht van de toppers van groep 4 
Deze weken nemen we de laatste cito’s af. 
Met spelling gaan we verder met de toren regel. 



Wilt u de tafels en het klokkijken met de kinderen blijven oefenen? Ook de teksten uit het archief an 
Nieuwsbegrip zijn heel zinvol om te oefenen voor CITO begrijpend lezen.  
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5 
 
CITO 
Deze week zijn we bezig met de laatste CITO toetsen. Volgende week gebruiken we nog om kinderen 
die ziek zijn geweest nog wat toetsen kunnen inhalen. 
 
Rekenen:  
We gaan de komende weken nog steeds bezig met: 
-klokkijken digitaal en analoog met minuten (14.02 uur, 2 minuten over 2 uur ’s middags) 
-getallen op de getallenlijn zetten 
-sommen tot 1000 onder elkaar uitrekenen 
-deeltafels met en zonder rest 
 
Deze week hebben Jasper de Haas en Joyce Kuhl hun tafeldiploma gehaald. Gefeliciteerd! 
 
Spelling: 
Met spelling zijn we bezig met het laatste blok. Dit is de herhaling van een aantal spellingsregels. 
Zoals de regel dirigent,toren,torren en golven (woorden waarin de v/f veranderen of de s/z 
veranderen) 
 
 
Bericht van de kampioenen van groep 7 
 
Het is weer CITO tijd. Vorige week zijn we begonnen met de toetsen. Spelling, lezen en 
woordenschat zijn afgenomen. De komende twee weken werken we verder aan spelling 
werkwoorden, studievaardigheden en rekenen.  
 
 
Schoolkamp groep 6-7: 
Deze week krijgen de leerlingen alle informatie mee voor het kamp ook voor de ouders die mee 
rijden. We hebben al heel veel aanmeldingen gekregen om de leerlingen te brengen naar Tolbert, 
geweldig! Ik zoek nog een paar auto’s en het liefste ook nog iemand die mee kan rijden met een bus. 
Als u zich nog niet heeft opgegeven zou u dit dan willen doen bij juf Janine? 
 
Rekenen: 

- Leerlingen kunnen een cirkel indelen in procenten en hierbij het bijbehorende percentage 
uitrekenen  

- Leerlingen kunnen uitrekenen hoeveel benzine je nodig bent. Bijv: mijn auto gebruikt 12 liter 
benzine per 100 km hoeveel heb ik nodig bij 340 km? 

- Het verschil berekenen tussen miljoenen.  
- Het verschil berekenen in liters. Bijv. max. tankinhoud 60 liter, getankt 32 liter hoeveel is 

erover.  
 
Spelling: 
Deze periode gaan we werken met de hoofdletters. Bij deze categorie krijgen de leerlingen geen 
woordjes mee naar huis en is deze categorie ook niet toegevoegd aan BLOON. 
 
Natuur:  



Aanstaande donderdag hebben de leerlingen de toets over hoofdstuk 4.  
 
Topotoets:  
Volgende week donderdag 23 juli hebben de leerlingen hun laatste toets van dit jaar. Herhaling van 
alle landen van Europa.  
 
Werkstuk:  
Aanstaande vrijdag moeten de leerlingen hun laatste werkstuk inleveren.  
 
Spreekbeurt:  
Er zijn nog een aantal leerlingen die hun spreekbeurt nog niet hebben gepland. De spreekbeurt moet 
in ieder geval gehouden worden voor 6 juli.  
 
Groetjes Juf Janine 
 
 
Bericht van de toppers van groep 6/8 
Groep 6 krijgt deze week topo mee om te leren voor de toets. De toets is op dinsdag 21 juni. 

Schoolkamp groep 6-7: 
Deze week krijgen de leerlingen alle informatie mee voor het kamp ook voor de ouders die mee 
rijden. We hebben al heel veel aanmeldingen gekregen om de leerlingen te brengen naar Tolbert, 
geweldig! Ik zoek nog een paar auto’s en het liefste ook nog iemand die mee kan rijden met een bus. 
Als u zich nog niet heeft opgegeven zou u dit dan willen doen bij juf Janine? 
 

Doelen voor groep 6: 
Rekenen: 
Groep 6 is druk aan het oefenen met de breuken en met minsommen tot 1000.  
Deze week heeft groep 6 de toets voor blok 11. 
 
Taal:  

- Synoniemen en tegenstellingen kunnen gebruiken 
- Klankcombinaties die wel of niet voorkomen in de Nederlandse taal 
- Woordenschat 

 
Spelling: 

- Onderwerp en persoonsvorm uit een zin kunnen halen 
- Woorden in tegenwoordige tijd en verleden tijd kunnen zetten 

 
Doelen groep 8 
Rekenen: 
Voor rekenen zijn de kinderen vooral veel bezig met de breuken en procenten. De laatste paar 
weken is er veel herhaling voor rekenen en de onderdelen die de kinderen nog lastig vinden daar 
wordt aandacht aan besteedt. 
 
Taal: 

- Mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen 
- Een stapelzin maken, dit zijn lange zinnen waar telkens een stukje bij komt. Bijvoorbeeld: 

Dit is Daan. Dit is de tuin van Daan. Dit is de deur van de schuur in de tuin van Daan. Etc. 
 
Spelling: 



- Herhaling van werkwoordspelling ( tegenwoordige tijd, verleden tijd, onderwerp, 
persoonsvorm, bijvoeglijk naamwoorden 

 

 

  



Wie ben ik? 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 4, thema 3  

 

In de weken van 13 juni t.m. 1 juli staat met Trefwoord het thema ‘Wie ben ik?’ centraal. 

 

Zo begint een liedje in de onderbouw. De kinderen 

kennen elkaar natuurlijk van naam en gezicht.  

En nu, aan het eind van het schooljaar, zullen ze 

ontdekt hebben dat er over ieder van hen heel wat 

meer te vertellen valt! 

 

In dit thema staat het bijbelverhaal van Jona centraal. Die naam doet meestal 

wel een belletje rinkelen: ‘Dat is die van de walvis, toch?’ Maar wie is deze Jona 

eigenlijk? De Bijbel beschrijft hem als de profeet die een opdracht van God 

weigert: Jona heeft geen zin om de mensen in het verre Ninevé te waarschuwen 

en zo te redden. Jona blijkt een mopperkont die meer bezig is met zichzelf dan 

met zijn medemens. En als God hem weerwoord geeft, voelt hij zich op zijn 

teentjes getrapt. 

 

Het bijbelverhaal functioneert als een spiegel en stelt ieder die het leest de vraag: ‘Wie ben jíj eigenlijk?’  

Jona belandt in allerlei diepmenselijke situaties, die iedereen kan overkomen. Wat doen wij als we 

verantwoordelijkheid krijgen, als er spanning is en als je bang bent of je iets wel kunt?  

Het prikkelt de kinderen om na te denken over karaktereigenschappen van Jona én van zichzelf: Ben ik 

afwachtend of doortastend, opgewekt of somber, open of gesloten?  

Om jezelf te leren kennen heb je ook anderen nodig. Kinderen zijn, 

bewust of onbewust, veel bezig met hun zelfbeeld en hun imago: Wat 

vind ik van mezelf? Hoe zien mijn klasgenootjes mij? Wat voor beeld 

heeft de juf/meester van mij?  

Zo ontdekken ze stukjes van hun identiteit. Heel concreet en dichtbij… 

 

Ook dit laatste, de dingen die 

mensen zelf misschien niet weten, 

krijgen via het verhaal van Jona 

een kans.  

Hoe ga je om met schuld, angst, 

verantwoordelijkheid?  

 

Eén ontdekking zullen we zeker doen: uiteindelijk weten we nooit alles van onszelf. Je bent altijd méér 

dan het beeld dat je van jezelf hebt of het beeld dat anderen van je hebben. We kunnen veranderen, en 

zullen anderen en onszelf dan verrassen. Ieder mens is immers in ontwikkeling.  

Uw kind mag dat ontdekken. 

 

 

‘Ik weet hoe je heet, 

maar ken ik je wel? 

Wie ben jij? 

Vertel het mij!’ 

 

Je herkent me aan… 

de rommel op mijn kamer. 

Aan het eten dat ik eet. 

Aan de doodgewone dingen, 

die ik zelf misschien niet weet. 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

