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

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

Internet: www.rkbsdebanier.nl 

 
 
Juli 
12 juli   9.00 uur slotviering in de kerk  
13 juli  11.45-13.00 uur afscheidsreceptie Minie  
15 juli  11.45 uur start zomervakantie 
 
Data oud papier 
 
Nieuws vanuit de school     

Dank je wel 

Dank je wel kinderen. We zijn blij dat jullie er elke dag weer waren en dat we samen weer veel 
hebben geleerd. 
Dank je om je lach en om de vreugde van elke dag, 
om je vertrouwen in ons en elkaar om er weer een mooi schooljaar van te maken. 
Om samen te spelen, te leren en veel met elkaar te delen. 

Dank je wel leerkrachten. 
Dank je wel voor jullie betrokkenheid, vele hulp, jullie geduld en jullie inzet! Dank je wel voor jullie 
enthousiasme en passie om deze kinderen iedere dag “iets” te leren. Dank jullie wel voor de 
fantastische samenwerking. 
 
Dank je wel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, aan iedereen die onze school een warm hart 
toedraagt en op wie wij dit schooljaar een beroep mochten doen. Dank je wel oudervereniging, MR 
en SAC voor jullie grote inzet en betrokkenheid en de prettige samenwerking. Samen hebben we 
weer fantastische dingen gedaan.  Iedereen is op zijn manier onmisbaar. 
 

Het is zover, de vakantie staat bijna voor de deur. Geniet van deze welverdiende vakantie zodat we 
elkaar op maandag 29 augustus weer fris, vol energie en in goede gezondheid kunnen ontmoeten. 

 

mailto:ebanier@primenius.nl


Het team van de Banier wenst iedereen een fijne zomervakantie! 

Schoolgids 
  
De nieuwe schoolgids 2016-2017 is per mail naar u verstuurd, tevens kunt u de schoolgids lezen op 
onze website www.debanier@primenius.nl 
 
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 

 
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.  
 

http://www.debanier@primenius.nl
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4174663/c34c4843-ff18-470f-a892-30400a257f7d


 

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.  

 

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.  
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Nieuws uit de groepen 
 

Nieuws uit groep 1 
 

Nieuws van de sterren van groep 2 

 
Nog een paar dagen en dan is dit schooljaar echt voorbij. Een jaar waarin we met elkaar veel hebben 
geleerd, maar ook veel hebben gelachen en gedeeld. Ouders en kinderen van groep twee, ik wil jullie 
heel erg bedanken voor de fijne samenwerking en een geweldig schooljaar. Een heel fijne vakantie 
gewenst! 
 
We vonden het zo fijn, 
Dat je bij ons in groep 1 en 2 mocht zijn! 
En als de kleuterjuffen mochten kiezen, 
Dan mocht je voor altijd kleuter zijn… 
Maar je past niet meer op de fietsjes 
En je stoeltje wordt te klein. 
Je wordt steeds groter en groter, 
Straks ben je nog groter dan de juf! 
Dus zeg maar dag, we nemen afscheid van groep 2. 
We zwaaien, een knuffel en nog een dikke kus! 
Dag, dag, dag, ga nu maar,  
En veel succes voor het volgend schooljaar! 
 
Zet hem op in groep 3! 
 
Groetjes van juf Ingrid 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
 
Het schooljaar zit er al weer op, wat ging het snel en wat hebben we goed ons best gedaan! 
Ik wil iedereen bedanken voor het leuke jaar en de fijne samenwerking! Een hele fijne vakantie, 
geniet ervan! 

 
Dag schooljaar  
 
Dag schooljaar met je leuke dagen.  
Dag schooljaar, ik zou je willen vragen. 
 
Vond jij het jaar toch ook zo fijn?  
Samen spelen op het plein.  
Samen knutselen allemaal. 
Samen gymmen in de gymzaal.  
Samen hard gewerkt in groep 3.   
Maar nu is het tijd voor plezier.  
 
Dag schooljaar, 't is nu mooi geweest. 
Voor ons begint het vakantiefeest! 
Bedankt voor het fijne jaar en 
veel succes volgend jaar! 
 



Groetjes juf Jorien 
 

 
Bericht van de toppers van groep 4 
 
Het schooljaar zit er alweer op. De tijd is snel gegaan. De kinderen hebben in dit schooljaar allemaal 
hun eigen groei doorgemaakt. Ieder op zijn/haar eigen manier. Dat is als leerkracht heel mooi om te 
zien! Wij (Christa en Peter) willen iedereen bedanken voor het fijne schooljaar en alle hulp die we 
het afgelopen jaar in allerlei vormen hebben gekregen. Bedankt daarvoor!  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot het volgend schooljaar! 
 
Groetjes van meester Peter Snippe & juf Christa Haitel 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5 
 
Het schooljaar zit er bijna weer op. 
Wat hebben we het super fijn gehad samen.  
Wij willen zowel de kinderen als de ouders bedanken voor alles.  
 
We wensen jullie een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar! 
 
Groetjes  van juf José Schimmel en meester Peter van der Weide 
 
Bericht van de kampioenen van groep 7 
 
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen! 
 
Het jaar zit er al bijna weer op. We gaan nog een paar dagen naar school en dan hebben we 
vakantie! Een jaar waarin we veel hebben geleerd, ontzettend veel hebben bereikt, alleen, maar ook 
zeker met elkaar! Ik wil jullie via deze weg bedanken voor alle leuke momenten, alles waar we 
samen de schouders onder hebben gezet, alle hulp en alle fijne gesprekken. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat ik een trotse juf ben.  
 
Bedankt!  
 
Een hele fijne vakantie,  
 
Groetjes Janine 
 
Bericht van de toppers van groep 6/8 
 


