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 13 september –  27 

september 
 
 

Rkbs De Banier 

 

Aan de ouders en verzorgers van basisschool de Banier 

Colofon:   Rkbs De Banier  -  De Blokken 16  - 7894 CL Zwartemeer 

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

www.rkbsdebanier.nl 

 

 
September 
14-09 Fietscontrole door VVN 
20-09 MR vergadering 
22-09 Kijkmiddag op school van 15.30-16.30 
22-09 Afsluiting landenproject 
 18.00-19.00 groepen 1 t/m 4 in de sporthal 
 19.00-20.00 groepen 5 t/m 8 in de sporthal 
27-09 Oudervereniging 
28-09 Studiedag team, kinderen vrij 
 
Oktober 
04-10 Jaarvergadering door de Oudervereniging 
05-10 Start Kinderboekenweek 
10-10 Voorstellingen Kinderboekenweek  
14-10 Afsluiting Kinderboekenweek 
17-10 t/m 23-10  herfstvakantie 

 

Nieuws vanuit de school      

Landenproject 
Gisteren zijn we op school gestart met het landenproject. De kinderen mochten op het plein m.b.v. 
een stempelkaart raden bij welke landen de juffen en meesters hoorden. De leerkrachten liepen 
verkleed op het plein rond. Vervolgens hebben we samen liedjes uit de verschillend landen 
beluisterd zodat alle kinderen weten over welke landen we gaan werken. 
 
Deze keer werken we samen met de anderen scholen en de peuterspeelzaal over dit project, 
hierover heeft u vorige week een brief ontvangen. Op donderdag 22 september gaan we in 
samenwerking met “ Dans in School” in iedere groep een dans instuderen en zal er een beeldende 
opdracht plaats vinden.   
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Belangrijke data en tijden m.b.t. het project: 
 
Donderdag 22 september  
15.30 – 16.30 uur: Kijkje in de klas. De kinderen kunnen laten zien wat ze allemaal geleerd en 
gemaakt hebben. 
 
Donderdag 22 september  
18.00 uur – 19.00 uur:  

De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 presenteren hun dans in Sporthal de Eendracht.d  
 
Donderdag 22 september  
19.00 uur – 20.00 uur: 
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 presenteren hun dans in Sporthal de Eendracht. 
 
Uiteraard zijn alle kinderen, ouders, verzorgers van harte welkom om bij beide presentaties 
aanwezig te zijn 
 
Privacy leerlingen  
Op het moment dat u uw kind heeft ingeschreven op Rkbs de Banier, is u gevraagd of u bezwaar 
heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, nieuwsbrief, e.d. Wij zijn wettelijk 
verplicht dit ieder schooljaar opnieuw te vragen. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op 
genoemde foto’s in beeld is, dan kunt u dit aangeven bij de schoolleiding. Bij voorkeur via de mail 
(debanier@primenius.nl). Heeft u geen bezwaar, dan hoeft u niets te doen. 
 
Fietscontrole 
A.s. woensdagochtend 14 september hebben wij weer een fietscontrole op de Banier. De fietsen van 
de leerlingen van groep 3 t/m 8 worden gecontroleerd. Vorige week heeft u op de kaart van Veilig 
Verkeer Nederland kunnen  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!” 
 
Nieuws vanuit het bestuurskantoor 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op dit moment is het helaas niet mogelijk een iPad te bestellen omdat de voorraad niet toereikend 
is. Apple heeft op 7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de nieuwe 
Apple producten op de markt komen. 
Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 
 
iPad Air 2 
iPad Air 2 (voorheen):                                  € 439 (16GB) – € 539 (64 GB) 
iPad Air 2 (nu):                                                € 439 (32GB) € 549 (128GB) 
 
De iPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die openstaan bij de leverancier voor dit 
model zullen gewisseld worden voor de 32GB versie. 
De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang komen. De verwachting is dat vanaf 
maandag 26 september a.s. de iPads weer worden geleverd.   
Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 32GB versie in plaats van de 16GB versie. 
Mocht u reeds een 16GB versie hebben ontvangen of er binnenkort nog 1 ontvangen, dan kunt u 
deze niet omruilen.  



 
 
IPad Air 1 
De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden z.s.m. geleverd.  
Nieuwe webshop, Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer bestellen. 
 
Excuses voor dit ongemak.   
Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl 
 
Afdeling ICT  
Primenius  
 
Bibliobus 
De bibliobus staat elke dinsdag vanaf 13.00 uur bij onze school zodat de kinderen daar hun boeken 
kunnen ruilen. In groep 1 en 2 starten we volgende maand met het boekje ruilen in school. Hiervoor 
ontvangt u ter zijne tijd nog informatie.  
 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de sterren van groep 1 en 2 
Hallo allemaal, daar zijn we weer met de nieuwtjes vanuit groep 1/2! Deze week zijn we gestart met 

het landenproject. In de groep staat de komende twee weken Nederland centraal. Gisteren moesten 

de kinderen buiten op het plein op zoek naar alle meesters en juffen. De meesters en juffen waren 

verkleed als iemand uit het land waaraan de groep gaat werken.  

Tijdens deze weken staat het boek “Hollandse verhaaltjes voor het slapengaan” centraal. We gaan 

een klomp verven, een molen vouwen, we zien hoe een molen van graan meel maakt en nog veel 

meer. Ook zou ik graag met de kinderen op vrijdag 22 september als afsluiting stroopwafels willen 

maken. Lijkt dit je leuk, dan kun je je hiervoor inschrijven. Het formulier hangt op het bulletinbord bij 

de ingang van de klas. 

Omdat we deze twee weken Nederland als thema hebben, komt de letter N van Nederland in de 

lettermuur te hangen. De kinderen mogen hiervoor spullen meenemen die met deze letter 

beginnen.  

Op dinsdag 20 september gaan we met de kinderen langs de andere scholen om te kijken hoe zij 

werken aan het landenproject. Het zou fijn zijn wanneer drie ouders met ons mee willen lopen. U 

kunt zich hiervoor opgeven op het bulletinbord bij de ingang van de klas. We beginnen om 8.45 uur 

met ons rondje en zijn ongeveer om 9.45 uur terug bij school. 

Op donderdag 22 september kunnen alle belangstellenden komen kijken in onze school wat we 

hebben gemaakt tijdens het landenproject. En u bent niet alleen welkom op onze school, maar ook 

op de andere twee scholen om  een kijkje te komen nemen.  ’s Avonds gaan we uiteindelijk in de 

sporthal nog onze dans laten zien! Heel spannend allemaal, maar ook superleuk! Wilt u voor deze 

dansvoorstelling uw zoon of dochter een rood, blauw of wit t-shirt aandoen? Dan zijn de shirtjes in 

de kleuren van de Nederlandse vlag. 

Tot de volgende keer! 

Groetjes van de bijtjes en de sterren van groep 1 en 2! 
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Bericht van de kanjers van groep 3 
We zijn gisteren gestart met het landenproject, groep 3 werkt over het land Spanje. 
We proberen dit tijdens elk vak terug te laten komen. Zo hebben we al geteld tot 10 in het Spaans.  
We zijn voor elk kind een zwart t-shirt nodig, die beschildert en/of beplakt mag worden.  
Graag voor aanstaande donderdag 15 september meegeven. Alvast bedankt! 
Heeft u thuis nog spulletjes thuis wat bij Spanje hoort?  Dan mogen de kinderen dat mee nemen 
naar school en maken we er een mooie tentoonstelling van. Op donderdag 22 september is er een 
kijkmiddag om alles te bewonderen. 
 
Met lezen werken we nog steeds met kern 1, de rode kern. We hebben de woorden: ik, maan, roos, 
vis, sok en aan al geleerd. Waarbij we de letters m, r, v, i, s en aa nu al kennen. Wanneer een letter is 
aangeboden, mogen de kinderen spulletjes mee nemen van die letter, die bespreken we in de klas. 
En hangen we in de lettermuur of we zetten ze op de kast met een kaartje erbij. 
Vorig week hebben de kinderen het eerste leesblad mee gekregen. Vanaf deze week krijgen de 
kinderen ook elke week 1 of 2 keer een leesblad mee om te oefenen, oefen dit elke avond 5 á 10 
minuutjes! Dit is erg belangrijk. Oefen ook de letters die de kinderen gehad hebben. 
 
Met rekenen werken we nog steeds aan 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 

 

Bericht van de toppers van groep 4: 
We zijn maandag begonnen met het landenproject. In groep 4 werken we over Rusland. We zijn voor 
dit project een wit t-shirt nodig. Sommige kinderen hebben het al meegenomen, maar nog niet 
iedereen. Zou u er voor willen zorgen dat dit uiterlijk donderdag meegaat naar school? Dan gaat juf 
Jannie samen met de kinderen de t-shirts beschilderen. Als u thuis spullen heeft over Rusland, dan 
zouden we daar graag de klas mee aankleden! Alvast bedankt!  
 
Elke vrijdag krijgen de kinderen 2 leesbladen mee naar huis. Dat is een leesblad van DMT en een blad 
van Nieuwsbegrip. Het zou fijn zijn dat de kinderen hier elke dag 10 minuutjes uit gaan lezen. Het 
zou nog beter zijn als u dit samen met uw kind gaat doen. Wanneer u hierover vragen heeft, dan 
hoor ik dat graag! 
 
Deze week vrijdag krijgen de kinderen een dictee over de spellingsafspraak van ‘beer’. Afgelopen 2 
weken kwamen de afspraken van ‘haas’ en ‘poes’ aan bod. Met rekenen zijn we veel bezig met de 
basisvaardigheden. D.w.z: 
- plus/minsommen t/m 20 
- terugtellen en doortellen 
- getallen vastmaken aan de getallenlijn.  
Deze opdrachten heb ik klaar gezet in RekenTuin. De kinderen zouden hier ook thuis mee kunnen 
oefenen, zodat dit steeds vlotter gaat.  
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
Alle leerlingen hebben een datum geprikt voor hun boekbespreking. Zie het schema hieronder. 
 
Stagiaire even voorstellen: 
Mijn naam is Alicia van Rijswijk, ik kom uit Barger-compascuum. 



Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het Drenthe college. Ik zit nu in het laatste leerjaar van 
mijn opleiding.  Ik loop stage in groep 5 op de woensdag, donderdag en de vrijdag. 
Landenproject 
 
Wij zijn  gisteren gestart met het  landenproject . Groep 5 heeft Frankrijk als land gekregen. 
Fantastisch, we proberen dit bij (veel ) vakken  te integreren.  
We zijn voor elk kind een wit t-shirt nodig, die beschilderd mag worden. Graag voor aanstaande 
donderdag 15 september meegeven. Alvast bedankt! 
Heeft u nog leuke Franse spulletjes? We stellen ze graag tentoon in de klas! Donderdag 22 
september kunt u alles  komen bewonderen. 
 
Woensdag 14 september nemen we de rekentoets van blok 1 af. 
Elke vrijdag is er een tempotoets voor optellen en aftrekken. 
Elke woensdag nemen we de tempo tafeltoets af. 
Oefenen kan in rekentuin.  
 
Vanaf deze week kunnen de leerlingen weer oefenen met Boon. De inlog is hetzelfde gebleven als 
vorig schooljaar. Vergeten? Geen probleem kom maar even langs. Deze week staat de toren regel 
centraal. 
 
De specialisten van groep 6: 
We zijn nu al weer druk bezig met ons werk en verkeren in Italiaanse sferen! 
De komende twee weken proberen we veel lessen hier aan te laten sluiten. 
 
Deze week krijgen de kinderen hun eerste topo-toets mee! Helpt u ze wel mee met leren? 
Natuurlijk oefenen we ook op school! 
 
Met spelling herhalen wij de regels van groep 5 nog even.  
Met rekenen zijn we druk met de grote plussommen, klokkijken (digitaal) en rekenen op de 
getallenlijn. 
 
Mist u nog inlog-gevens van Nieuwsbegrip, taalzee of rekentuin? Laat het even weten, dan kan ik ze 
weer rondsturen of ophangen. 
 
De uitblinkers van groep 7: 
 
Hallo Allemaal,  
 
Het schooljaar is alweer in volle gang! We zijn goed gestart met veel gezelligheid!  
Gisteren zijn we het landenproject gestart. En wij hebben het land Brazilië als thema.  
We gaan de komende twee weken hier zo veel mogelijk mee aan de slag. Volgende week donderdag 
sluiten we het project af met dansen in school.  
 
Rekenen:  
Deze week krijgen de leerlingen de eerste toets van dit schooljaar. De eerste toets van rekenen 
hoofdstuk 1. De resultaten kunt u zien in Parnassys.  
De volgende doelen kwamen hier aanbod:  

- Duizendtallen bij elkaar optellen 
- Keersommen met tientallen 
- Grammen omrekenen naar kilo’s 
- Entree berekenen.  



 
Taal:  
We zijn begonnen met thema 1. Hier behandelen we het onderwerp: Gas en energie. Het 
belangrijkste in dit thema is hoe leerlingen informatie opzoeken in teksten maar bijv. ook 
woordbetekenissen in woordenboeken.  
 
Spelling:  
De afgelopen weken hebben wij veel herhaling gehad van de spellingsregels van groep 6. De 
volgende regels komen volgende week aanbod:  

- Golven 
- Dertig 
- Heerlijk  

 
Huiswerk: 
Voor vrijdag kunnen de leerlingen het huiswerk inleveren. Volgende week maandag krijgen de 
leerlingen nieuw huiswerk mee naar huis.  
 
 
Groetjes Janine 
 
Bericht van de toppers van groep 8 
 
Landenproject 
Gisteren zijn we het landenproject gestart. En wij hebben het land Afrika als thema.  
We gaan de komende twee weken hier zo veel mogelijk mee aan de slag. Volgende week donderdag 
sluiten we het project af met dansen in school.  
 
Ipads 
ipads worden vaak vergeten mee te nemen door de kinderen (die er 1 hebben aangeschaft),  
dit is jammer want we werken er redelijk veel mee.  
 
Rekenen:  
Met rekenen werken we in dit blok aan de volgende doelen:  
- rekenen met kommagetallen (optellen/aftrekken) 
-snelheden vergelijken 
- bepalen van werkelijke afstanden d.m.v. schaalverdelingen 
- optellen en aftrekken van gelijknamige breuken.  
 
Aardrijkskunde 
De topo van Afrika is mee gegaan vorige week. Dinsdag 20 september is hierover de toets.  
 

Stagiaire even voorstellen: 
Mijn naam is (juf) Ciska, ik kom uit Weiteveen. 
Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het Drenthe college. Ik zit nu in het tweede leerjaar van 
mijn opleiding.  Ik loop stage in groep 8 op de maandag en dinsdag.  
 
 

  



In beweging 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 2  

 

In de week van 12-30 september werken de kinderen in de methode Trefwoord voor godsdienst/ 

levensbeschouwing rond het thema “In beweging”.  Elke drie weken is er een Trefwoord-ouderbrief. 

Het is alweer de derde schoolweek. In de Startweek zijn we direct gestart met Trefwoord en in de 

tweede week verder gegaan met ‘In de war’, een vervolg van het thema van voor de zomervakantie. 

 

In beweging… Springen, rennen, dansen. Zo kennen we kinderen: ze bewegen graag en veel. Bewegen 

is gezond. Voor je lichaam. Maar ook voor je geest, zo blijkt uit onderzoek. Sommige kinderen kunnen 

bepaalde dingen makkelijker leren als ze er bewegingen bij maken. Je kunt de uitkomst van 1 plus 3 

weergeven met het cijfer 4. Je kunt ook vier keer op en neer springen. We bestaan in en met ons 

lichaam; ons voelen, denken en hopen staan daar niet los van. 

 

Bij beweging kun je ook denken aan verhuizen. Daar vertellen de bijbelverhalen 

deze periode over: over Abraham met zijn vrouw Sara die hun geboortegrond 

verlaten op zoek naar het land van belofte: ze trekken van Syrië (!) naar Egypte om 

uiteindelijk hun plek te vinden in Kanaän. Zo beweegt Abraham zich van de ene naar 

de andere plaats. En hij groeit, al reizende, in zijn houding en zijn geloof.  

Voor ieder mens is het goed om bestaande denkbeelden en zekerheden los te laten. 

Dat brengt beweging in je leven. 

 

Kinderen hebben vaak wel zin om in de vakantie op reis te gaan. Had uw kind ook zin om naar de 

volgende groep te gaan? Maar ze zullen het niet altijd leuk vinden om te verhuizen, van leefomgeving te 

veranderen, vooral niet bij een echtscheiding. En toch is het goed om daar over na te denken: over 

mensen die – vrijwillig of gedwongen – in een nieuwe omgeving terecht komen. Hoe ga je daar mee 

om? Hoe gaan anderen daarmee om? Beweeg je mee? Of houd je vast aan het bekende? 

Er zal nog genoeg in beweging komen in hun leven. De kinderen van vandaag zullen morgen in een 

andere wereld leven. Dat vraagt om een flexibele houding en een open mind.  

 

In de Trefwoordlessen kijken de kinderen naar dieren die bewegen (trekvogels, 

paddentrek, etc.) en naar mensen die – ongewild of gewild – in beweging komen 

(verhuizing, vluchtelingen, ontdekkingsreiziger, vakantie). En daarbij gaat het – net 

als bij Abraham - niet alleen om wat je achterlaat en waar je terecht komt, maar 

zeker ook om wat er onderweg gebeurt: ook daar groei je van.  

Ze bedenken bovendien wat nodig is om het vol te houden: wat motiveert je om in 

beweging te komen en om verder te gaan? Je fantasie? De natuur? Andere 

mensen? De liefde misschien? Genoeg redenen om niet stil te blijven zitten. 

 

 

 

 

  

http://www.trefwoorddigitaal.nl/


 
 
 
 

 
Aan de ouders/verzorgers, 
In samenwerking met de basisscholen en de peuterspeelzaal van de Brede School 
Zwartemeer wordt er vanaf maandag 12 september a.s. gewerkt aan het 
landenproject  “Samen op reis”. Het project heeft als doel “verbinden”. Het verbinden 
van kinderen en ouders van de verschillende scholen in het dorp. 
Op de basisscholen en de peuterspeelzaal wordt vanaf maandag 12 september in 
alle groepen gewerkt over verschillende landen. Alles wat de kinderen leren en 
maken gaan ze ook aan elkaar laten zien. Op dinsdag 20 september gaan de 
kinderen onder schooltijd een kijkje nemen bij elkaar in de groepen. Op donderdag 
22 september is de gezamenlijke afsluiting van het project.  Deze dag zal in het 
teken staan van bewegen en dansen op muziek. De organisatie van “Dans in 
School” leert alle groepen een werelddans aan, zodat er ’s avonds een prachtige 
presentatie in de sporthal kan worden gegeven! Deze presentatie vindt in twee delen 
plaats, maar  iedereen is welkom om bij beide delen aanwezig te zijn. 
 
 

We hopen u allemaal te zien! 
 

 

 

 

Donderdag 22 september  
15.30 – 16.30 uur: 

Kijkje in de klas. De kinderen 
kunnen laten zien wat ze 

allemaal geleerd en gemaakt 
hebben. 

Donderdag 22 september  
18.00 uur – 19.00 uur:  

De kinderen uit de groepen 1 
t/m 4 presenteren hun dans in 

Sporthal de Eendracht. 
 

 

Donderdag 22 september  
19.00 uur – 20.00 uur: 

De leerlingen uit de groepen 5 
t/m 8 presenteren hun dans in 

Sporthal de Eendracht. 

Samen op reis 
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