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RKBS De Banier 

Aan «titel» «naam», «groep» 

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

Postadres: Postbus 19; 7890 AA Klazienaveen 

Telefoon: (0591) - 313193   E-mail: banier@skod.nl 

Internet: www.banier-skod.nl 

 
September 
 
05-09 Openingsviering in de kerk (9.00) 
08-09 Spreekuur Schoolarts 
12-09 Start landenproject 
12-09 Informatieavond in de groepen 
14-09 Fietscontrole door VVN 
20-09 MR vergadering 
22-09 Afsluiting landenproject 
27-09 Oudervereniging 
28-09 Studiedag team, kinderen vrij 

 

Nieuws vanuit de school      

Welkom op school                                                                                                                                

Namens het team van de Banier heten we alle kinderen en ouders welkom op school. Een nieuw 

schooljaar, een nieuw begin. Gisteren hebben we op school gezamenlijk het schooljaar geopend met 

een gedicht en d.m.v. het hijsen van de schoolvlag. We wensen iedereen een fantastisch en plezierig 

schooljaar toe! 

Informatiebrief                                                                                                                                                       

Vandaag hebben alle oudste kinderen een extra informatiebrief, een uitnodiging voor de 

kennismakingsgesprekken en de jaarplanner mee naar huis gekregen. 

Kennismakingsgesprekken                                                                                                                      

Volgende week, en de week daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Vanaf a.s. woensdag 

kunt u zich hiervoor inschrijven, de lijsten hangen bij de groepen. 
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Landenproject                                                                                                                                         

Op maandag 12 september starten we met een landenproject op school. Dit project voeren we 

gezamenlijk met de leden van de Brede School uit. Via een brief ontvangt u hier binnenkort meer 

informatie over.             

Gymtijden schooljaar 2016-2017 
De gymlessen starten volgende week. Groep 3 start later met de gymlessen, hierover meer tijdens 
de informatieavond. 
Groep 3   donderdag 12.30-14.00 
Groep 4   vrijdag 12.30-14.00 
Groep 5  woensdag 12.30-14.00 
Groep 6   woensdag 8.30-10.00 
Groep 7  dinsdag 12.30-14.00 
Groep 8   maandag 12.30-14.00 
 
Ladder Brede School 
De kinderen hebben vandaag de Brede School ladder meegekregen, op school liggen nog extra 
exemplaren. Let u op de sluitingsdata m.b.t. het opgeven voor de activiteiten. 
 
Fietscontrole 
“Woensdagochtend 14 september hebben wij weer een fietscontrole op de Banier. De fietsen van de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 worden gecontroleerd. Op bijgevoegde kaart van Veilig Verkeer 
Nederland kunt u zien waar een goede fiets aan moet voldoen. De kinderen moeten zelf hun licht op 
de fiets aan kunnen zetten, ook alle onderdelen die op of aan de fiets zitten hoort naar behoren te 
werken!” 
 
Leden voor de oudervereniging gezocht 
 
De vele activiteiten die gedaan worden in de school, worden georganiseerd door de 
oudervereniging.  
 Dit is een groep fanatieke ouders die samen met het schoolteam, er voor zorgen dat het een mooi  
en gezellig  schooljaar gaat worden. 
 
Nu zijn we op zoek na enkele nieuwe leden, die graag mee willen helpen om de oudervereniging  te 
versterken. 
 
Voor Wie? Voor iedereen die de school en de kinderen een warm hart toedraagt  
 
Lijkt het je leuk?? En heb je de tijd ervoor?? Of heb je nog vragen?? 
 
Geef je dan op via de mail ouderverenigingdebanier@gmail.com  
 
Of via een briefje met daarop je  gegevens, en deze kan in de brievenbus van de oudervereniging . 
Deze staat in de grote hal van de school, naast de trapopgang. 
 
Mvg, 
 
Raimond Berends 
Voorzitter Oudervereniging De Banier 
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Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de sterren van groep 1 en 2 
 
Hallo allemaal, hier zijn we weer met de eerste nieuwtjes vanuit groep 2. We hopen dat iedereen 
een fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen!  
Dit schooljaar starten we met de ‘Vreedzame School’. Tijdens deze lessen gaan we o.a. leren hoe 
iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, hoe we op een democratische manier 
beslissingen kunnen nemen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de klas. In het kader van 
de’ Vreedzame School’ geeft ik elke ochtend de ouders en kinderen een hand om ze welkom te 
heten in de groep. Zo zie ik elk kind gelijk en maak ik alvast persoonlijk contact.  
 
In de groep zijn we de komende twee weken bezig met het thema ‘dit ben ik’. Dit thema sluit aan bij 
de beginweken van de ‘Vreedzame School’. Op deze manier leren de kinderen elkaar weer kennen 
na zes weken vakantie. Het is altijd weer even wennen wanneer we dan samen in de groep zijn. 
 
Verder leren de kinderen tijdens dit thema welke lichaamsdelen er zijn en hoe ze heten. Ook gaan de 
kinderen naar elkaar kijken. Hoe zie ik eruit en hoe jij? Ook wil ik de kinderen laten ervaren wat ze 
zelf allemaal kunnen en staat het gebruik van zintuigen ook centraal. 
In de groep doen we verschillende activiteiten rondom dit thema. Vraag uw kind er maar naar! 
 
Tot de volgende keer! 
Groetjes van groep 1 en 2 
 
 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
 
De vakantie zit erop en we hebben zin in het nieuwe schooljaar. 
De eerste weken staan in het teken van de ‘Gouden Weken’, we maken regels voor de klas, die we 
samen opstellen. 
Met lezen zijn we al begonnen met kern 1, de rode kern. In deze kern komen de volgende woorden 
aan bod: ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en. 
En leren we de volgende letters: m, r, v, i, s, aa, p, e. Ook leren de kinderen een gebaar bij de letters, 
zodat ze hem op meerdere manieren kunnen onthouden. 
De kinderen krijgen bij elke kern leesbladen mee naar huis om te oefenen, probeer elke dag 
minimaal 10 minuten te lezen en te oefenen, dit is erg belangrijk! En blijf de letters te herhalen met 
de kinderen. 
 
Met rekenen zijn we gestart met Blok 1. In dit blok werken we aan de volgende onderdelen: 
- De telrij t/m 6, ongestructureerde aantallen tellen en de getallen herkennen en benoemen 
- Welk symbool hoort bij welk aantal, dus je telt er 3, wat is het getal 3 
- Begrippen meer en minder, waar zie je meer of minder knikkers 
- Het noteren van hoeveelheden t/m 6 

 

JIJ GAAT NAAR GROEP 3 
 
Jij kent het ABC 
En je telt al goed tot 10 
Jij kan alle getallen 
Met je vingers laten zien 



 
Daarmee ben je nu helemaal 
Klaar in groep 2 
Je gaat nu naar een andere klas 
En je neemt al jouw vriendjes mee 
 
Ik ga naar je kijken volgend jaar 
En als ik je dan zie 
Dan ben jij aan het lezen 
Want dan zit jij in groep 3 
 
We gaan er een schitterend schooljaar van maken! 
 
Groetjes juf Jorien 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
De vakantie is weer afgelopen. We zijn alweer 2 dagen hard aan het werk. Dit jaar starten we met 
‘de Vreedzame School’. Tijdens deze lessen gaan we leren o.a.  hoe iedereen op een positieve 
manier met elkaar omgaat, hoe we op een democratische manier beslissingen kunnen nemen en 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de klas.  
 
Dit schooljaar werk ik (meester Peter) op alle dagen behalve donderdag. Op deze dag is juf Jannie 
Okken in de klas. Wanneer u als ouder/verzorger, vragen heeft over het één of ander. Kom gerust 
langs in de klas.  
 
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken! 
 
Groeten van meester Peter Snippe  
 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
 
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Zodat we uitgerust en enthousiast 
aan dit nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Eerst even praktische informatie. Juf José is op 
maandag en dinsdag in de groep. Juf Christa op woensdag, donderdag en vrijdag. De tas met lunch 
mag aan de kapstok bij de luizencape gehangen worden. Vanaf volgende week hebben wij op 
woensdagmiddag gym. We maken er samen een fantastisch schooljaar van! 
 
De specialisten van groep 6: 
 
De vakantie is weer voorbij en we hopen dat iedereen weer uitgerust en vol goede moed aan het 
nieuwe jaar kan beginnen! 
We gaan veel dingen leren en ontdekken, uitproberen en uitvinden! 
Het begin is al goed: de vreedzame school. Samen de verantwoordelijkheid nemen voor het wel en 
wee op onze school. 
 
Een huishoudelijke mededeling: We gymmen, vanaf volgende week, op de woensdagochtend. 
 
Als er iets is, kom gerust even langs. De drempel ligt, zoals altijd, laag….hoewel…eerst de trap 
op…dat dan wel… 



 
Groeten van meester Peter van der Weide 
 
De uitblinkers van groep 7: 
 
Hallo Allemaal! Daar zijn we weer na hopelijk voor iedereen een hele fijne vakantie!  
 
We zijn gisteren goed gestart in groep 7 met een leuke dag. De ochtend gaf ik les en de middag was 
juf Jannie er. We zijn het schooljaar gestart met de Vreedzame school. De komende twee weken 
geven we elke dag een les. Het thema van dit blok is: We horen bij elkaar.  
Na deze twee weken gaan we verder met elke week een les vreedzame school. We hopen hiermee 
dat de leerlingen op een positieve manier met elkaar omgaan, kunnen overleggen met elkaar, 
kunnen samenwerken en leren wat democratie is.  
 
Vanaf volgende week beginnen ook de kennismakingsgesprekken. U kunt zich vanaf 
woensdagmiddag 31-08  inschrijven op de volgende dagen: Woensdag 7 september van 14.30 uur 
t/m 16.15 uur. Woensdag 14 september van 18.30 uur t/m 19.45 uur. Donderdag 15 september van 
14.30 uur t/m 16.15 uur.  
 
Tot dan!  
 
Groetjes juf Janine 
 
Bericht uit groep 8 
Hallo allemaal, ons eerste bericht in dit nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad.  
Dit schooljaar starten we met de ‘Vreedzame School’. Tijdens deze lessen gaan we o.a. leren hoe 
iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, hoe we op een democratische manier 
beslissingen kunnen nemen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de klas. In het kader van 
de’ Vreedzame School’ geeft ik elke ochtend de ouders en kinderen een hand om ze welkom te 
heten in de groep. Zo zie ik elk kind gelijk en maak ik alvast persoonlijk contact 
 
 
Vanaf volgende week beginnen ook de kennismakingsgesprekken. U kunt zich vanaf 
woensdagmiddag 31-08  inschrijven op de volgende dagen: Donderdag 8 september van 14.30 uur 
tot 16:30 uur. Woensdag 14 september van 18.30 uur tot 20:00. Donderdag 15 september van 14.30 
uur tot 16:30 uur.  
 
 



 
 



 


