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 28 juni – 12 juli 

 
 

 

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

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

Internet: www.rkbsdebanier.nl 

 
 
Juni 
29 juni – 1 juli Kamp groep 8 
30 juni - 1 juli Kamp groep 6/7 
 
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 
12 juli   Slotviering in de kerk 
13 juli  Afscheidsreceptie Minie 
15 juli  11.45 start zomervakantie 
 
Data oud papier 
1 juli. 
 
Nieuws vanuit de school     

Slotviering                                                                                                                                                                            

Op dinsdag 12 juli vindt om 9.00 de slotviering in de kerk plaats, u bent hierbij van harte welkom. 

Sponsorloop                                                                                                                                                                  

De colour sponsorloop was wederom een groot succes dit schooljaar, de mooie fluoriderende 

kleuren zagen er prachtig uit ! De kinderen hebben allemaal heel goed gelopen, knap gedaan! Het 

bedrag dat de kinderen bij elkaar hebben gelopen zal besteed worden aan nieuwe sporttenues voor 

de kinderen van de Banier. Namens het team bedanken we de oudervereniging voor de goede 

organisatie en uitvoering! 

mailto:ebanier@primenius.nl


Afscheid groep 8                                                                                                                                                           

Op maandag 11 juli neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Alle ouders en verzorgers van de 

kinderen uit groep 8 hebben hier een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen.  

Uitnodiging receptie  

 

Vanaf 1 augustus 2016 gaat Minie met pensioen. Graag nemen we 
samen met u afscheid van haar op woensdag 13 juli van 11.45-13.00 

op bassischool de Banier. U bent van harte welkom. 

Hartelijke groet, 

Team de Banier. 

 

 

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 

Schoolreisje groep 1 en 2: 
 
Maandag 4 juli is dan zover! We gaan op schoolreis naar de Drentse Koe in Ruinerwold!  
 

http://www.vakantiebieb.nl/


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! 

 

Groetjes, 

 

Juf José 

Meester Peter  

Juf Jorien 

 

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. Het zou leuk zijn wanneer 

de kinderen deze ochtend verkleed als piraten op school komen. Maar verkleed als iets anders mag 

natuurlijk ook. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXvdK1yYHNAhXIfRoKHYjZBJsQjRwIBw&url=http://www.duinenzathe.nl/&psig=AFQjCNFEo-cA8CzDtMPj3fN5YrLe6mbOGQ&ust=1464689953516633


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. Wanneer de kinderen dit willen, 

dan mogen ze verkleed als detective of rechercheur op school komen. Wil uw kind graag verkleed 

als iets anders, dan mag dat natuurlijk ook. 

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 ………………………………………………………… 

 

 

 

 
  



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.  

 ScratchJr 
Kinderen kunnen zelf verhaaltjes maken, met grote keuze uit ‘hoofdpersonen’, 
achtergronden en acties. Zie direct het gevolg van een verandering terug. Per 
hoofdpersoon kun je dingen laten gebeuren. Met een introductie, waardoor 
kinderen snel snappen wat ze ermee kunnen doen.  
 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 

Nieuws uit groep 1 
Na deze week nog 2 weken school en het schooljaar zit er weer op. Het was fijn om dit jaar op De 

Banier te werken. Het is toch in de korte periode dat ik hier werk een beetje mijn school geworden. 

Ik heb me welkom gevoeld en daar dank ik u van harte voor!  

We gaan volgende week maandag op schoolreis naar de Drentse Koe en we verheugen ons hier 

enorm op! Elke dag vragen de kinderen of het al zover is. 

Volgende week woensdag vieren meester- en juffendag en mogen de kinderen verkleed op school 

komen.  

We hebben de afgelopen weken een aantal spontane acties mogen beleven van moeders; de 

moeder van Tom heeft heerlijke milkshakes met ons gemaakt en de moeder van Lennart heeft ons 

op een ijsje getrakteerd, geweldig! We gaan de laatste 2 weken werken over het thema : zomer 

(vakantie). De huishoek zal voor een laatste keer omgetoverd worden, nu in een vakantieparadijs. 

Heeft u spullen die wij mogen lenen, dan houd ik mij aanbevolen. 

We gaan het jaar afronden en herhalen een aantal doelen. We hebben hard gewerkt aan de gouden 

regels en zijn een hechte groep geworden dit schooljaar. We hebben veel hulp gehad van ouders en 
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vonden dit erg, erg fijn! Enorm bedankt! Juf Ingrid komt nog met ons meedraaien in de groep, zodat 

de kinderen alvast aan haar kunnen wennen.  

Nogmaals bedankt voor het fijne schooljaar en dat ik uw kinderen mocht begeleiden, het was top! 
Flippie en ik wensen u alvast een hele fijne zomervakantie toe! 

 

Nieuws van de sterren van groep 2 

Hallo allemaal, daar zijn we weer met bijna de laatste nieuwtjes vanuit groep 2. Het einde van het 
schooljaar komt steeds dichterbij. Daarom werken we tot aan de zomervakantie het thema wij gaan 
naar groep 3! De kinderen vinden het wel spannend om straks naar groep 3 te gaan, maar hebben er 
ook wel zin in. Voor de zomervakantie gaan ze nog kijken in groep 3 bij juf Jorien. Zo weten ze al een 
beetje waar het lokaal van groep 3 is, hoe de klas er uit ziet en wat ze gaan doen volgend schooljaar.  
Natuurlijk staan ons ook nog andere leuke dingen te wachten waar we veel zin in hebben. Vorige 
week hadden we onze koker vol en de negen gouden afspraken goed gedaan. Daarom hadden we 
afgelopen donderdagmiddag disco in de groep en mochten we verkleed op school komen. De 
moeder van Mirthe heeft ons die middag ook nog geschminkt! Wat zagen we er mooi uit met elkaar 
aan het eind van de middag! Volgende week gaan we dan eindelijk op schoolreis naar de Drentse 
koe en we gaan nog een leuke speurtocht doen bij de meesters en juffendag. Omdat we een 
piratenspeurtocht gaan doen zou het leuk zijn wanneer de kinderen ook verkleed als piraat op 
school komen. Verkleed als iets anders mag natuurlijk ook. 
 
In de groep staan de komende weken verschillende herhalingsdoelen centraal. We oefenen nog 
even flink met de cijfers t/m 20 en met de letters. Daarnaast zijn we druk met het horen van de 
klanken en het hakken en plakken van woorden. We herhalen hierbij ook de letters die aangeboden 
zijn in de lettermuur. 
 
Tijdens het schooljaar heeft groep 2 veel hulp gehad van verschillende ouders. Via deze weg wil ik 
alle ouders hier heel erg voor bedanken. Mede door uw hulp hebben we er een geweldig schooljaar 
van kunnen maken! 
 
In de gang van groep 2 hangt op de deur naar de grote zaal een inschrijflijst voor de klasse barbecue. 
Via deze weg wil ik graag nog dit leuke initiatief onder de aandacht brengen. U kunt uw zoon of 
dochter alleen of samen met u opgeven voor deze barbecue. Leuk om op deze manier samen de 
kleuterperiode af te sluiten voor ze naar groep 3 gaan. 
 
Tot de volgende keer! 
 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
Het jaar is al bijna voorbij, de CITO toetsen zijn achter de rug! 
Deze week hebben we alleen nog de spellingstoets van de Eindsignalering van Veilig Leren Lezen en 
woorden lezen van kern 11. 
We zijn inmiddels al wel gestart met Kern 12, de laatste kern alweer.  
Hieronder staan de doelen van deze kern: 

 De kinderen kunnen drielettergrepige woorden (zoals: appelmoes, uitzoeken, tekenen, 
verhalen, duidelijk, onaardig, ontbijten, appeltje) correct en vlot lezen. 

 De kinderen kunnen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. 
 De kinderen kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. 
 De kinderen kunnen eenlettergrepige woorden die eindigen op een lettercluster met een 

tussenklank (zoals: werk, sterk, half) correct opschrijven. 
 De kinderen kunnen woorden met –aai, -ooi, -oei correct opschrijven. 



Blijf thuis flink oefenen met het lezen, vooral de nieuwe woorden, maar ook woorden die we al 
gehad hebben, om deze woorden te automatiseren en sneller te herkennen! 
Blijf ook oefenen met Bloon en woorden schrijven met v/f  vooraan! 
Met rekenen hebben we vorige week Blok 11 afgesloten met de toets, vorige week zijn we ook 
gestart met het laatste blok, Blok 12. 
In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod: 
- Getallen t/m 100 (welk getal komt na… welk getal komt voor… 
- Het zoeken van een rekensom bij een plaatje. 
- Handig rekenen: rekenen met dubbelen (3+3=), en bijna-dubbelen (3+2=/3+4=) en rekenen vanaf 
10 (10+3=/10-5=) 
Vorige week hebben we gewerkt aan de onderstaande regels: 

 Bij 2x klappen is het stil, omdat de juf dat wil! 

 Schreeuwen, schelden, duwen en slaan, wordt niet gedaan! 

De kinderen kunnen goed benoemen waarom zij vinden dat die regel nog beter kan, en waar ze aan 
willen werken. 
Deze week hebben de kinderen gekozen voor de volgende regels die nog beter kunnen: 

 Voelt het naar, praat met elkaar! 

 Eerlijk zijn, vinden we fijn! 

 
Bericht van de toppers van groep 4 
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht! We hebben de CITO’s achter de rug en binnenkort 
krijgen de kinderen hun rapporten mee. Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten in groep 4 terecht 
komen bij de groepsleerkracht (wanneer dit nog niet is gebeurd).  
 
Met spelling zijn we de belangrijkste categorieën aan het herhalen, zodat deze nog goed worden 
geoefend. Met het vak rekenen zijn we bezig met het laatste blok. Dat is blok 12. Hierbij komen de 
volgende doelen aan de orde: 
- keersommen 
- plus en minsommen t/m 100 
- gepast betalen 
- verhaalsommen.  
De bovenste 3 doelen kunnen worden geoefend met RekenTuin aangezien het gaat om 
automatiseren en basisvaardigheden. Succes! 
 
Zoals ik al heb geschreven op Klasbord is morgen (woensdag 29 juni) een invaller in groep 4, omdat 
ik (meester Peter) als begeleiding meega op kamp groep 8.   
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5 
 
 
Bericht van de kampioenen van groep 7 
 
Rapporten:  
Ik mis nog een aantal rapporten. Zou u deze aan uw zoon of dochter mee willen geven? Alvast 
bedankt!  
 
Huiswerk en toetsen:  
De leerlingen van groep 7 hebben vanaf deze week geen huiswerk en/of toetsen meer die ze thuis 
moeten maken of leren.  
 
Werkstuk:  



Er zijn een aantal leerlingen die hun werkstuk nog niet hebben ingeleverd. Deze leerlingen zijn nu 
meer dan een week te laat. Ze krijgen of een punt aftrek of moeten een extra hoofdstuk maken. 
Vanaf vrijdag is het twee weken te laat dus twee punten aftrek of 2 extra hoofdstukken.  
 
Spreekbeurt: 
Voor de laatste weken hebben de leerlingen als volgt hun spreekbeurten ingepland:  

Emiel Reuvers 27-06 

Simone Peters 13.00 uur 27-06 

Luca Hartmann 28-06 

Jesse Zwart 13.00 uur 28-06 

Adinda Falke 29-06 

Nick Peters 29-06 

Bas Kemfers 4-07 

Jeroen  4-07 

Chantal 4-07 

Suzanne 5-07 

Tim Conen 5-07 

Kim Conen 7-07 

 
 
Kamp groep 6/7: 
Alle informatie hebben de leerlingen meegekregen. Van de meeste ouders heb ik ook de medische 
gegevens terug gekregen, super! Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn hoor ik die natuurlijk 
graag. De leerlingen hebben er onwijs veel zin in en de weerberichten zijn ook voorspoedig!   
 
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. 
 
Groetjes Juf Janine 
 
Bericht van de toppers van groep 6/8 
 
Kamp groep 6/7: 
Alle informatie hebben de leerlingen meegekregen. Van de meeste ouders heb ik ook de medische 
gegevens terug gekregen, Super! Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn hoor ik die natuurlijk 
graag. De leerlingen hebben er onwijs veel zin in en de weerberichten zijn ook voorspoedig!   
  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

         
bij              gaan we in de 

                

 

Na de viering is er: 
 voor iedereen iets te drinken en wat lekkers 

kunnen parochianen elkaar ontmoeten  
 kinderen losgaan in leuke activiteiten  

 

M.M.V 

Pastoor de Zwart 

Kinderkoor Yaëla Zwartemeer 

Kinderkoor Klazienaveen 

Jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs 

 Emmer-compascuum Wanneer ? 

             10 juli 2016 10.00 uur 

Waar ? 

St. Willehadusparochie 

Hoofdkanaal O.Z. 82 

Emmer-Compascuum 

 
 


