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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 

 

 
Oktober 
13-10 Boekenmarkt 
14-10 Afsluiting Kinderboekenweek 
17-10    Herfstvakantie (17-10 t/m 23-10) 
25-10 19.00 uur Ouderavond Vreedzame School 
 
November 
09-11 Nationaal Schoolontbijt 
10-11 Lichtjesfeest 
15-11 Oudervereniging 
18-11 Rapport 1 
21-11 Studiedag team, kinderen vrij 
 

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!! 

Nieuws vanuit de school     

Landenproject en Dans in School 
Op de website staat een prachtig filmpje van de kinderen over het landenproject en Dans in School. 
Met dank aan onze collega Peter Snippe. 
 

Kinderboekenweek 
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 in de groep van hun kleinkind(eren) voor te 
komen lezen. De opa’s en de oma’s ontvangen hiervoor nog een uitnodiging van de kleinkinderen. 
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Ouderavond Vreedzame School 
Op dinsdag 25 november a.s. vanaf 19.00 zal er een ouderavond op school plaats vinden met als 
thema de Vreedzame School. Deze week ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Het 
belooft een interactieve avond te worden met behulp van een aantal kinderen uit de bovenbouw. 
We rekenen op uw komst! 
 
Afwezigheid juf Ingrid 
I.v.m. ziekte is juf Ingrid de gehele week afwezig. Juf Dymfna  Stadman zal de gehele week vervangen 
in groep 1/2. We gaan ervan uit dat Juf Ingrid na de herfstvakantie weer hersteld zal zijn.  
 

Komt dat zien! 
De Brede School en de gemeente Emmen bieden alle basisschool kinderen de kans om Gratis naar 
een jeugdvoorstelling in het nieuwe Atlas Theater te komen. Alle kinderen die op een basisschool in 
Emmen zitten nodigen ze dan ook van harte uit om een mooie voorstelling uit te kiezen, samen met 
één volwassene. Gisteren hebben alle kinderen een flyer meegekregen en kunt u als ouder zelf via 
de website van het Atlas Theater een voorstelling boeken. Wacht hier niet te lang mee, vol is vol. 
 
Activiteiten zwembad Aquarena 
In de herfstvakantie organiseert zwembad Aquarena de zwem4daagse en allerlei leuke activiteiten 
voor kinderen. Er ligt een grote dubbele klauterbaan in het wedstrijdbad, er worden allerlei 
workshops voor de kinderen gegeven zoals aquapower en bootcamp voor kinderen. 
Voor € 8,50 kunnen de kinderen de hele week zwemmen en meedoen met de zwem4daagse. 
 
Met ingang van 05-10-2016 kunnen er weer iPads besteld worden via de Primenius-website 
https://www.primenius.nl/ipad/ipad-bestelformulier 

 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Bericht van de kanjers van groep 3: 
In de week van 24 oktober t/m 28 oktober is de eerste week dit jaar dat ouders mogen komen mee 
eten in de klas. Bij groep 3 is dit dinsdag 25 oktober. Als u dit leuk lijkt dan bent u van harte welkom 
om van 12.00 uur tot 12.15 uur mee te komen in eten in de groep. Wilt u wel even doorgeven als u 
komt? Dan kunnen we hier rekening mee houden. 
 
Met rekenen werken we deze week nog aan blok 2 en na de vakantie ook nog, dan hebben we ook 
de toets van blok 2. 
Deze week werken we nog aan kern 2 en na de vakantie sluiten we deze kern af, dit doen we door 
middel van een controlekaart met woordjes die we nu moeten kennen, hoeveel woorden kunnen we 
binnen een minuut lezen. Ook zijn er 3 controletaken, waarin wordt gekeken of de kinderen de 
letters kennen die we tot nu toe geleerd hebben en waar ze een letter van een woord horen. 
Bijvoorbeeld net: waar hoor je de n van net, vooraan, in het midden of achteraan. Na de vakantie 
starten we ook met kern 3, de blauwe kern. 
De woorden doos, poes, koek, ijs en zeep komen hierin aan de orde en de letters d, oe, k, ij, z.              
Het blijft erg belangrijk om de letters te blijven herhalen die we tot nu toe gehad hebben. Je kunt de 
letters opschrijven en vragen of ze weten hoe de letter heet of zelf een letter benoemen en het laten 
opschrijven. De letters die de kinderen moeten kennen zijn: m, r, v, i, s, aa, p , e , t, ee, n, b, oo. 
En blijf het leesblad met woorden ook elke dag 5 tot 10 minuten oefenen! 
Vorige week was de opening van de Kinderboekenweek, ook deze week werken we nog aan de 
kinderenboekenweek. We besteden extra aandacht aan het lezen en aanstaande donderdagmiddag 
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is de boekenmarkt van 12.45 uur tot 13.45 uur. Op vrijdag 14 oktober kunt u zich als opa/oma 
opgeven om te komen voorlezen in de klas. De uitnodiging is gisteren mee gegaan naar huis. De 
opa’s/oma’s kunnen zich d.m.v. een briefje opgeven om te komen voorlezen. 
De kinderen mogen deze ochtend een klein kussentje mee nemen om op te zitten tijdens het 
voorlezen. 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
In de week van 24 oktober t/m 28 oktober is de eerste week dit jaar dat ouders mogen komen mee 
eten in de klas. Bij groep 4 is dit dinsdag 25 oktober. Als u dit leuk lijkt dan bent u van harte welkom 
om van 12.00 uur tot 12.15 uur mee te komen in eten in de groep. Wilt u wel even doorgeven als u 
komt? Dan kan ik hier rekening mee houden. 
 
Vorige week was de opening van de Kinderboekenweek, ook deze week werken we nog aan de 
kinderenboekenweek. We besteden extra aandacht aan het lezen en aanstaande donderdagmiddag 
is de boekenmarkt van 12.45 uur tot 13.45 uur. Op vrijdag 14 oktober kunt u zich als opa/oma 
opgeven om te komen voorlezen in de klas. De uitnodiging is gisteren mee gegaan naar huis. De 
opa’s/oma’s kunnen zich d.m.v. een briefje opgeven om te komen voorlezen. 
De kinderen mogen deze ochtend een klein kussentje mee nemen om op te zitten tijdens het 
voorlezen. 
 
Na de herfstvakantie starten we met het nieuwe blok van rekenen. Dat is blok 3. Daarin komen de 
volgende rekendoelen aan bod: 
- handig tellen 
-optellen en aftrekken onder de 20 
- rekenen met geld 
- start met vermenigvuldigen.  
 
We hebben de vrijdag na de herfstvakantie de toets van spelling blok 2. Dit gaat over de 
spellingsafspraken van slak, wesp en staart.  
 
Ik wens iedereen alvast een fijne herfstvakantie! 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
In de week van 24 oktober t/m 28 oktober is de eerste week dit jaar dat ouders mogen komen mee 
eten in de klas. Bij groep 5 is dit donderdag 27oktober. Als u dit leuk lijkt dan bent u van harte 
welkom om van 12.00 uur tot 12.15 uur mee te komen in eten in de groep. Wilt u wel even doorgeven 
als u komt? Dan kunnen we hier rekening mee houden. 
 
Rekenen 
Vorige week was de toets van blok 2, u kunt de resultaten zien in parnassys. Ook is de voortoets van 
blok 3 geweest, de resultaten staan op de afstreepposter in de klas, net als de resultaten van 
tafeltempo en plus en min tempo. 
In blok 3 werken we aan de volgende onderdelen: 

 Getallenlijn, verder springen met sprongen van 100, 10 en 1 tot 1000 

 Plus en min tot 20 

 Verhaalsommen met plus en min sommen tot 100 

 Standpuntbepaling. (Bepalen waar de fotograaf stond, toen hij de foto nam. 

Leerlingen die extra hulp krijgen bij rekenen (zorgniveau 2 en 3) krijgen aan het begin van een 
nieuw blok oefenstof voor thuis mee. 



spelling 
Het zinnendictee van blok 1 is inmiddels geweest, u kunt de resultaten zien in parnassys. In blok 2 
komen de volgende regels aan de orde: 

 Toren (nogmaals) lange klank aan het einde van een klankgroep, je schrijft maar 1 a,o,u of e. 

 Zebra lange klank aan het einde van een woord, je schrijft maar 1 behalve bij ee dan schrijf 

je er twee. 

 Torren (tegenhanger van toren) 

De zebra woorden kunnen geoefend worden in bloon, torren pas vanaf volgende week. 
 

Kinderboekenweek 
Vorige week was de opening van de Kinderboekenweek, ook deze week werken we nog aan de 
kinderenboekenweek. We besteden extra aandacht aan het lezen en aanstaande donderdagmiddag 
is de boekenmarkt van 12.45 uur tot 13.45 uur. Op vrijdag 14 oktober komen er een aantal opa’s en 
oma’s  voorlezen in de klas.De opa’s oma’die zich tot nu hebben opgegeven zijn: oma Kiers, Oma van 
Deveny, oma van Ryhan en de oma van Lisa.  Zijn er nog meer opa’s of oma’s die willen voorlezen, 
dat kan, opgave graag via een briefje aan de juf. De opa’s en oma’s mogen zelf een boekje of verhaal 
meenemen. De kinderen mogen deze ochtend een klein kussentje mee nemen om op te zitten 
tijdens het voorlezen. 
Wij wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie! 
 
 
De specialisten van groep 6: 
In de week van 24 oktober t/m 28 oktober is de eerste week dit jaar dat ouders mogen komen mee 
eten in de klas. Bij groep 6 is dit maandag 24 oktober. Als u dit leuk lijkt dan bent u van harte 
welkom om van 12.00 uur tot 12.15 uur mee te komen in eten in de groep. Wilt u wel even 
doorgeven als u komt? Dan kunnen we hier rekening mee houden. 
 
Rekenen: 
Met rekenen maken wij nu kennis met de breuken! 
Wij leren vermenigvuldigen met grote getallen en leren ook afronden! 
 
Spelling: 
Nu staat de regel van Knabbelen centraal. Uiteraard werken wij ook steeds door met de regels van 
Toren, Torren en met de werkwoorden. 
 
Kinderboekenweek, de afsluiting: 
We besteden extra aandacht aan het lezen en aan de boeken. Aanstaande donderdagmiddag is de 
boekenmarkt van 12.45 uur tot 13.45 uur.  
Op vrijdag 14 oktober mogen er een aantal opa’s en oma’s  komen voorlezen in onze klas.  
Zijn er opa’s of oma’s die willen voorlezen?  Opgave graag via een briefje aan de meester. 
 
Topo: 
Komende vrijdag hebben wij de topotoets van Groningen! 
 
Gym: 
Wij gymmen voortaan tegelijk met groep 7. Soms doen we dit samen, soms met elkaar en soms ook 
apart, maar dan wel in de zelfde zaal. 
Dit is om rooster-technische redenen. De zaal is slechts een aantal momenten voor ons beschikbaar 
en daarom gaan we samen delen. 
 



De uitblinkers van groep 7: 
 
In de week van 24 oktober t/m 28 oktober is de eerste week dit jaar dat ouders mogen komen mee 
eten in de klas. Bij groep 7 is dit woensdag 26 oktober. Als u dit leuk lijkt dan bent u van harte 
welkom om van 12.00 uur tot 12.15 uur mee te komen in eten in de groep. Wilt u wel even doorgeven 
als u komt? Dan kunnen we hier rekening mee houden. 
 
Rekenen: 
We gaan deze week beginnen met een nieuw hoofdstuk van rekenen. De doelen die in dit blok naar 
voren komen zijn:  

- Keersommen met tientallen 
- Verschil berekenen in kilometers 
- Het verschil weten tussen meter, decimeters en centimeters 
- Kommagetallen op een getallenlijn plaatsen.  

 
Taal: 

- Luisteren naar gedichten en proberen zich in te leven 
- Inlevend luisteren om zo ‘gaten’ in gedichten in te vullen 
- Kennismaken met gewoon, populair en deftig taalgebruik 
- Structureren van een verhaal.  

 
Spelling: 
De volgende spellingscategorieën komen de komende twee weken aanbod.  

- Liniaal  
- En  herhaling van de afgelopen weken:  

 Telefonisch 

 Chocola 

 Politie 

 Papegaai 

 Citroen 

 Clown 
De belangrijkste categorieën heb ik toegevoegd aan het programma BLOON.  
 
Gym: 
Vanaf deze week gymmen wij altijd op de woensdagochtend van 8.30 uur tot en met 10.00 uur.  
 
Kinderboekenweek  
De kinderboekenweek is nog in volle gang en deze hele week gaan wij hier verder mee werken.  
Donderdagmiddag is er weer de gezellige kleedjesmarkt van 12.45 uur t-m 13.45 uur. De kinderen 
mogen dan hun eigen boeken meenemen en deze verkopen voor 0,50 cent.  
 
Vrijdag ochtend mogen de opa´s en oma´s komen voorlezen in de groep. Zijn er nog opa´s en oma´s 
die dit leuk vinden om te doen? 
 
Vreedzame school:  
 
Na de vakantie is er een ouderavond over de vreedzame school, de uitnodiging voor deze avond 
krijgen de leerlingen deze week mee. Voor deze avond mogen er 7 leerlingen meehelpen. Welke 
leerlingen uit groep 7 mogen deze avond meehelpen? 
 
Topo:  



De eerste topo toets van Europa (België en Luxemburg) hebben de leerlingen na de vakantie op 
vrijdag 28-oktober.  
 
 
Groetjes Juf Janine 
 
Bericht van de toppers van groep 8 
   
Ouders eten in de klas 
In de week van 24 oktober t/m 28 oktober is de eerste week dit jaar dat ouders mogen komen mee 
eten in de klas. Bij groep 8 is dit vrijdag  28oktober. Als u dit leuk lijkt dan bent u van harte welkom 
om van 12.00 uur tot 12.15 uur mee te komen in eten in de groep. Wilt u wel even doorgeven als u 
komt? Dan kunnen we hier rekening mee houden. 
 
Voortgezet onderwijs:  
Voor leerlingen uit groep 8 die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan wordt ook dit jaar 
weer Skoolchoizz gehouden; een informatiebeurs voor leerlingen groep 8 en hun ouders/verzorgers. 
Het is een initiatief van Terra Emmen, Carmelcollege Emmen, Esdal College en Hondsrug College. 
Ook OPDC, PRO Emmen en Atlas zijn aanwezig. Skoolchoizz is op woensdag 28 oktober van 12.30 uur 
tot 21.00 uur in het Hampshire Hotel in Emmen. De vier VO scholen in Emmen bundelen hun 
krachten op onderwijskundig gebied. Daarnaast wordt er ook voor voorlichting steeds nauwer 
samengewerkt. 
Binnenkort komt het gezamenlijke onderwijsmagazine uit en dit jaar is de tweede editie van de 
informatiebeurs Skoolchoizz op woensdag 28 oktober. 
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool en hun ouders/verzorgers zijn uitgenodigd voor deze 
beurs. Zij kunnen spreken met leerlingen en docenten van de verschillende scholen en hen alles 
vragen wat ze maar willen weten. Hierdoor krijgen de toekomstige brugklassers niet alleen een 
duidelijk beeld van het voortgezet onderwijs in Emmen en omgeving, maar ook van de verschillende 
opleidingsmogelijkheden. De scholen blijven wel hun eigen thema-avonden en open dagen 
organiseren. Deze data staan beschreven in het voortgezetonderwijs bulletin wat onlangs is 
meegegeven aan de leerlingen. 
 
Dag Bargerveen 
Donderdag 27 oktober gaan we met de klas naar het Bargerveen. We zijn namelijk uitgenodigd om 
het openingsprogramma Aardkundig Monument + aftrap Herinrichtingsprogramma bij te wonen.  
De organisatie heeft voor de basischolen in de omtrek een leuke en leerzame dag ontwikkeld in het 
Bargerveen. We gaan hier op de fiets naar toe! 
Bij deze de benodigde informatie en het programma voor de kinderen.   
9.15-9.30 Ontvangst in het gebied bij SBB tent:  Welkomswoordje + Uitleg over de dag  
10.30-10.45 Verzamelen bij paneel op heuvel  
10.45-11.15 Onthulling van monument door gedeputeerde Stelpstra, wethouder v.d. Weide, 
gebiedsmanager Van Wijk en van iedere school 1 leerling.  
11.15-11.30 Toespraak gedeputeerde Jumelet over ontwikkeling in het gebied.   
11.30-12.00 Starthandeling uitvoering project Bargerveen - Schoonebeek.   
12.00 Lunch in het veld (lunch wordt verzorgd door de organisatie, dus leerlingen hoeven geen 
eigen lunchpakket mee te nemen! 
12.30 - 13.30 2e ronde leren in het Bargerveen:  
13.30: Afsluiting + uitdelen goodiebags  Leerlingen gaan met de leerkrachten naar school terug.   
 
 
Kleding:  



Het Bargerveen is een hoogveengebied. Het is er dus erg drassig en nat. Laat de kinderen laarzen 
aandoen (of meenemen) en doe warme, oude kleding aan dat vies mag worden. Bij regen is een 
regenjas en een regenbroek een absolute aanrader!  Alleen bij extreem noodweer gaat het 
evenement niet door.  
 
Kinderboekenweek  
De kinderboekenweek is nog in volle gang en deze hele week gaan wij hier verder mee werken.  
Donderdagmiddag is er weer de gezellige kleedjesmarkt van 12.45 uur t-m 13.45 uur. De kinderen 
mogen dan hun eigen boeken meenemen en deze verkopen voor 0,50 cent.  
 
Vrijdag ochtend mogen de opa´s en oma´s komen voorlezen in de groep. Zijn er nog opa´s en oma´s 
die dit leuk vinden om te doen? 
 


