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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  
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September 
27-09 Oudervereniging 
28-09 Studiedag team, kinderen vrij 
 
Oktober 
04-10 Jaarvergadering door de Oudervereniging 
04-10 SAC vergadering 
05-10 Start Kinderboekenweek 
10-10 Voorstellingen Kinderboekenweek  
14-10 Afsluiting Kinderboekenweek 
17-10    Herfstvakantie (17-10 t/m  
25-10 Ouderavond Vreedzame School 

 

Nieuws vanuit de school     

Afsluiting Landenproject 

Vanuit de Brede School zoeken we continu de verbinding met elkaar, deze keer hebben we dit 

middels een gezamenlijk landenproject gedaan. We vinden het belangrijk dat alle kinderen uit het 

dorp elkaar kunnen ontmoeten, zowel onder schooltijd als daarbuiten.  Afgelopen donderdag 

hebben we het project middels een kijkje in de scholen en een presentie in samenwerking met Dans 

in school afgesloten. De opkomst tijdens deze presentatie was zeer groot, hartelijk dank voor uw 

betrokkenheid!  

Binnenkort zal er een filmpje over deze bijzondere dag op de website komen te staan. 
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Kinderboekenweek 2016; Voor altijd jong 

Op 5 oktober openen we op school de Kinderenboekenweek met als thema voor altijd jong. 

De kinderen gaan deze ochtend eerst de klas binnen, want ze krijgen een opdracht voor op 

het plein. Wat deze opdracht is, is nog een verassing. Bent u nieuwsgierig? Blijf dan vooral 

op het plein. Wanneer de kinderen naar buiten komen, kunt u zien wat de opdracht is. Aan 

het eind van de opdracht zijn we een opa of oma nodig. Verder laten de kinderen van groep 

8 een dans zien op het lied voor altijd jong van Kinderen voor kinderen. Alle opa’s en oma’s 

en belangstellenden zijn welkom bij de opening van de Kinderboekenweek op het plein! 

Op donderdag 13 oktober houden we een kleedjesmarkt op de Banier. Van 12.45 uur tot 

13.45 uur gaan de kinderen van onze school boeken  verkopen. Alle boeken hebben een 

vaste prijs van 50 cent. De kinderen nemen hiervoor zelf wissel geld , de boeken die ze 

willen verkopen en een kleed mee om op te zitten. Natuurlijk zijn op de markt ook alle 

belangstellenden welkom!  

Op vrijdag 14 oktober houden we tot slot een voorleesochtend. Van 11.15 tot 11.45 uur zijn 

de opa’s en oma’s van de kinderen welkom in school om aan kleine groepjes kinderen voor 

te lezen. De opa’s en de oma’s ontvangen hiervoor nog een uitnodiging van de 

kleinkinderen. Deze ochtend hebben de kinderen een kussentje nodig om op te zitten 

tijdens het voorlezen. Deze kunt u deze ochtend meegeven aan uw kind. 

We hopen er met elkaar weer een leuke Kinderboekenweek van te maken! 

Juf Ingrid 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Vorige week is de MR weer enthousiast begonnen, met een eerste vergadering aan het 

nieuwe schooljaar.  

In de MR zitten vanuit de oudergeleding: Tamara Nienhuis (secretaris) en Simone 

Schiphauwer (lid). Vanuit de personeelsgeleding: Juf Jorien (lid) en Juf Janine (voorzitter).  

Wanneer u vragen heeft voor de MR kunt u bij de oudergeleding terecht.  

Met een vriendelijke groet,  

Juf Janine  

 

 

 



 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
Hallo allemaal, daar zijn we weer met de nieuwtjes van deze keer. Vorige week hebben we het 
landenproject afgesloten met een kijkmiddag en een optreden in de sporthal. De kinderen hebben 
super goed hun best gedaan op de dans! De kinderen waren zelf heel trots en hun juf niet minder. 
Als afsluiting van dit thema in de groep hebben we afgelopen vrijdag lekkere stroopwafels gemaakt. 
Ook helemaal Hollands! 
 
Deze week krijgen de kinderen de letter h in de lettermuur. Ze mogen hiervoor spullen meenemen 
naar school. De herfst is begonnen en daar zien we toch al wel tekenen van in de natuur.  
 
Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is voor altijd jong en heeft betrekking 
op de opa’s en de oma’s. Binnen de school worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor 
opa’s en oma’s. In het stukje onder het kopje Kinderboekenweek leest u hier meer over. 
In de groep gaan we werken aan de hand van het prentenboek Boer Boris gaat naar oma. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-Verhaaltjes in de goede volgorde leggen 
-letterherkenning letter h 
-luisteren 
-zinnen en woorden 
-cijfers tot en met 10 
-meten met een maat 
-rekenbegrippen meer, minder, evenveel 
 
Binnenkort willen we weer beginnen met de boekenruil op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 13.50 
uur. Hiervoor zijn we nog op zoek naar twee vaste ouders die willen helpen en ouders die willen 
helpen als reserve. De opgavelijst hangt op het bulletin board bij de klas. 
 
Graag tot de volgende keer! 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
Vorige week hebben we het landenproject afgesloten met een kijkmiddag en het optreden in de 
sporthal! Wat hebben ze het goed gedaan, super trots op deze kanjers! 
 
Met lezen hebben we kern 1 afgesloten van lezen. Elke kern sluiten we af met een leestoetsje. De 
kinderen moeten dan zoveel mogelijk woorden lezen in 1 minuut. 
Deze week starten we met kern 2, de gele kern.  
De woorden teen, een, neus, buik en oog komen hierin aan de orde en de letters t, ee, oo, b, n. Het 
is een goede oefening voor de kinderen om de letters in boekjes of tijdschriften te laten opzoeken. 
Als u uw kind wilt helpen, is het heel belangrijk dat u de letters uitspreekt, zoals u ze hoort! Van de 
losse letters leren de kinderen ook nieuwe woorden te maken. Bijvoorbeeld: ik en de m van maan 
wordt mik en de i van ik en de n van maan wordt in. De kinderen vinden het erg leuk om hier mee 
bezig te zijn en achter nieuwe woorden te komen en zijn erg enthousiast. 
Ook krijgen de kinderen elke week bladen met woorden mee. Het is erg belangrijk om dit met de 

kinderen te oefenen. Probeer dit elke dag 5-10 minuten te lezen met uw kind, 
zodat uw kind de woorden aan het eind van de week vlot kan lezen.  



In de klas gaan we starten met de leesstoel, waarop de kinderen mogen laten horen hoe goed ze al 
geoefend hebben. 
Er is ook een app verkrijgbaar waar de kinderen thuis mee kunnen oefenen:  
Deze heet ‘maan-roos-vis letterlegger’, meer informatie kunt u hierover vinden op www.zwijsen.nl  
 
Met rekenen sluiten we deze week Blok 1 af met een toets en gaan we verder met Blok 2: 
In dit blok werken we aan de volgende onderdelen: 
- Het invullen van getallen t/m 9 op de getallenlijn 
- Het tellen en bepalen van hoeveelheden t/m 10 
- Het splitsen van getallen t/m 6 
- Blokkenbouwsels, uit hoeveel blokjes bestaat het gebouw 
 
Groetjes juf Jorien 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
Vorige week hebben we het landenproject afgesloten met de kijkmiddag in de klassen. Heel fijn dat 
dit zo goed bezocht is donderdag De kinderen hebben super gedanst in de sporthal! Toppers! 
Daarnaast ben ik ook erg blij met de spullen die we gedurende het project van diverse ouders 
hebben gekregen om de klas aan te kleden of om voor het knutselen te gebruiken. Dank daarvoor.  
 
Blok 1 van rekenen is inmiddels afgesloten en we hebben vorige week de proeftoets van blok 2 
gedaan. Hieraan kan ik exact zien wat de kinderen al beheersen en wat nog niet. We gaan in blok 2 
aan de slag met de volgende leerdoelen: 

 Ik kan hoeveelheden tellen t/m 50.  

 Ik kan optellen met hele tientallen: 50 + 10 

 Ik kan aftrekken met hele tientallen: 50 – 30 

 Ik kan de goede rekenzin bij het plaatje kiezen. 

 Ik kan op de hele en halve uren aflezen 
Deze leerdoelen zijn thuis ook prima te oefenen met RekenTuin.  
 
De kinderen krijgen elke vrijdag 2 leesbladen mee naar huis. Dat is een leesblad van DMT (woorden 
en zinnen) en de tekst van Nieuwsbegrip. Beide bladen zijn goed materiaal om dagelijks het lezen te 
oefenen. Daarnaast oefenen we in de klas veel met RekenTuin en TaalZee. De kinderen kunnen hier 
thuis ook op oefenen. Wanneer een onderdeel goed wordt beheerst, dan zet ik als leerkracht de 
volgende uitdaging klaar.  
 
Groeten van meester Peter Snippe 
 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
Met rekenen zijn we bezig met de volgende doelen: 

- Handig tellen  

- Tellen van briefjes van 100,20 en 1 

- Tafels van 1t/m 5 en 10 die nu geautomatiseerd moeten zijn. 

- Het meten van een lijn en deze dan op schaal kunnen aflezen (bv de lijn is 3 cm lang maar de 

schaal is 1 cm= 2 km. Dan moeten ze dus opschrijven dat de lijn/weg in werkelijkheid 6 km 

lang is. 

  



Spelling:  
Vrijdag hebben we het eerste zinnendictee van groep 5. We behandelen vooral de regel van 
gevangenis (ge be ver woorden) en de regel van de toren (aan het einde van een klakstuk hoor ik 
een lange klank maar ik schrijf er maar 1)  
 
Taal:  
Hier zijn we bezig met het alfabet. Kinderen moeten namen van kinderen dieren dingen op alfabet 
kunnen zetten. We beginnen nu met de eerste letter van elk woord en bouwen dit de komende tijd 
uit naar wanneer de eerste letter(s) het zelfde zijn waar moet ik dan naar kijken. 
 
Heeft u de code van onze nieuwe klasbord nog niet kom deze dan even bij ons halen!! 
 
De specialisten van groep 6: 
 
We hebben ontzettend genoten van ons landenproject, multo benne! Mooie maskers maken, 
spaghetti draaien, fra Martino leren zingen…super allemaal! 
 
Rekenen: 
Met rekenen werken wij aan grote keersommen, plussommen, getallenlijnen en verhaaltjessommen. 
Dit kan uw kind thuis ook oefenen met de rekentuin. 
 
Spelling: 
We hebben de regels van Torren en Toren herhaalt en zijn nu bezig met de werkwoorden. De stam 
en de hij-vorm. 
Ook dit kunnen kinderen thuis oefenen…met taalzee. 
 
Topo: 
Komende vrijdag hebben we dan de topo van Drenthe. De steden, plaatsen, wateren en gebieden. 
Niet de snelwegen. 
Ze krijgen dan ook direct een nieuw blad mee….Groningen! 
De toets hiervan is over twee weken, dus de vrijdag voor de vakantie. 
 
De uitblinkers van groep 7: 
 
Het landenproject hebben we vorige week afgesloten met een geweldige avond in de sporthal. Wat 
vond ik het geweldig dat alle kinderen kleren aan hadden in de kleuren van de vlag of een shirt 
hadden meegenomen! En wat waren alle kinderen enthousiast aan het dansen! Geweldig! Ik hoop 
dat jullie net zo genoten hebben als ik ;).  
 
Rekenen:  
Doelen hoofdstuk 2: 

- Kolomsgewijs delen (als hier vragen over zijn, kom gerust langs!)  
- + en – duizendtallen op eigen manier uitrekenen. 
- Breuken uitrekenen van een geheel. Bijv. wat is 1/3 van 120 euro.  
- Schaal berekenen.  

 
Spelling:  
Spellingscategorieën thema 2 (worden ook toegevoegd aan BLOON):  

- Papegaai 
- Citroen 
- Clown  



- Werkwoordspelling verleden tijd 
Topo:  
Vrijdag hebben de leerlingen de toets van topo Noord-Brabant.  
Wanneer ze hier extra voor willen oefenen kunnen ze dit ook doen via topomaster. De leerlingen 
kunnen inloggen via start.blink.nl. De leerlingen hebben hun inlognaam en wachtwoord gekregen.  
 
Huiswerk:  
De leerlingen hebben vorige week maandag voor de tweede keer huiswerk meegekregen. Deze 
kunnen ze nog tot en met vrijdag inleveren. Maandag krijgen ze nieuw huiswerk mee.  
 
Groetjes juf Janine 
 
Bericht van de toppers van groep 8 
 
Het landenproject hebben we heel mooi afgesloten met dansen in de sporthal! Dit was ontzettend 
leuk. Maar ook het instuderen overdag ging hartstikke goed! 
 
  



Rekenen:  
Doelen hoofdstuk 2: 

- Kolomsgewijs delen 
- Handig rekenen 
- Percentages berekenen 
- Oppervlakte berekenen 
-  

Spelling:  
Spellingscategorieën thema 2 (worden ook toegevoegd aan BLOON):  

- Werkwoordspelling verleden tijd 
- Voltooid deelwoorden  
- Woorden die eindigen op –isch.  

 
Aardrijkskunde 
De topo van Noord-Amerika is vandaag mee gegaan. De toets is op dinsdag 11 oktober.  
 
 
 

  



Stoelendans 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema 

“Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de 

lege stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een 

spelletje, dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan 

worden: er is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden 

tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank 

bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 

buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een 

stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in 

duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint 

de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar, 

is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en 

maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël wegvluchten, de 

woestijn in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort 

het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch 

gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een 

zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu 

Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van alle joden. De 

moslims noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk 

ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone 

leven plaatsvindt, ook al in bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van een 

andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft 

daar een goed plan voor?, vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. 

Kom je alleen voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets 

betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je 

ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om 

er gewoon een stoel bij te zetten. Wie zal daar tegen zijn? 
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