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 25 oktober –  8 

november 
 
 

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 
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 
 

Nieuws vanuit de school     

Ouderavond Vreedzame School                                                                                                           

Vanavond is er een ouderavond over de Vreedzame School op de Banier. We starten om 

19.00. Het belooft een interactieve en afwisselende avond te worden. We rekenen op uw 

komst! 

Afwezigheid directie                                                                                                                                     

I.v.m. een studiereis ben ik afwezig van zaterdag 5 t/m maandag 14 november. Voor 

dringende zaken kunt u in deze periode terecht bij Marian Brands (MIB-er) of Jorien Bijen 

(leerkracht groep 3).  

Nationaal Schoolontbijt                                                                                                                                      

Op woensdag 9 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats op school. Wilt u de 

kinderen een bord, beker en bestek voorzien van naam in een plastic zak meegeven. Alvast 

bedankt. 

 

mailto:debanier@primenius.nl
http://www.rkbsdebanier.nl/
http://www.rkbsdebanier.nl/


Boekenmarkt                                                                                                                                                

Voor de herfstvakantie hebben we onze jaarlijkse boekenmarkt gehad. Het was weer super 

gezellig! Hierbij een aantal foto’s. 

 

 

Bericht van de familiewerkgroep 
 
Hallo allemaal,  
 
Zondag 6 november  om 10.30 is er weer een nieuwe gezinsviering in de katholieke kerk 
van  Zwartemeer. Omdat het dan bijna 11 november is , is het thema Sint-Maarten. Wij willen jullie 
dan ook graag  uitnodigen om te komen  met lampion en stokje om mee te lopen in de optocht  voor 
de dienst.  
 
Dus kom gezellig met ons mee lopen neem je broertjes zusjes papa en mama opa en oma  mee . 
Tot 6 november.  
 
Met vriendelijke groet,  
Familieviering werkgroep.   



Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Vanaf gisteren is juf Lotte werkzaam in groep 1/2. Zij zal de komende tijd juf Ingrid vervangen. De 
komende weken gaan we in de groep werken over Sint Maarten. 
 
Gisteren hebben alle leerlingen van groep 1/2 een brief meegekregen m.b.t. het splitsen van groep 
1/2 per 1 januari 2017. A.s. maandag 31 oktober vindt er vanaf 19.00 op een school een bijeenkomst 
plaats over het splitsen van de groep. U bent hierbij van harte welkom. 
 
We zien dat een aantal kinderen veel brood, fruit, en koekjes mee krijgen naar school. Vaak krijgen 
kinderen dit niet allemaal op. We adviseren om twee bekers / pakjes drinken mee te geven, 1 stuk 
fruit, 1 koekje en brood voor tussen de middag.  
 
Bericht van de kanjers van groep 3: 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
 
De specialisten van groep 6: 
 
Zo! Na een (hopelijk) goede vakantie kunnen wij weer fris aan de slag! 
De nieuwe rekendoelen worden verwerkt, de spelingsregels worden geoefend en aan de lampions 
wordt al weergewerkt! 
 
Rekenen 
Wij werken nu aan de doelen; breuken, afronden, vermenigvuldigen en rekenen met getallen tot 
1000. 
De rekentuin staat zo ingericht, dat de kinderen hier ook thuis aan kunnen werken. De opdrachten 
staan dan in de 1e tuin! 
Wilt u graag extra oefenen met bijvoorbeeld de tafels? www.sommenmaker.nl is een uitstekende 
manier om snel sommetjes op maat te maken (voor het ‘kale’ oefenen) 
 
Spelling: 
Uiteraard blijven de regels van Toren en Torren staan, maar nu leggen we de aandacht ook op de 
regels van knabbelen en honderd. 
 
Werkstuk: 
Voor de kerstvakantie moeten de kinderen hun eerste werkstuk hebben ingeleverd. 
Tijdens de algemene ouderavond heb ik de aanwezige ouders een formulier meegegeven waar de 
spelregels op staan. 
Mocht u deze dus niet hebben…dan zal ik hem nog een extra keertje meegeven aan de kinderen. 
 
Ik heb trouwens van een paar kinderen nog geen onderwerp binnen… Uiteraard ga ik daar deze 
week weer naar vragen, maar misschien wilt u hier thuis ook even uw licht op laten schijnen? 
 
De uitblinkers van groep 7: 
Bericht van de toppers van groep 8 

http://www.sommenmaker.nl/


 
Doorbijten 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 4  

 

In de week van 24 oktober t.m. 11 november staat in de methode Trefwoord het thema “Doorbijten” 

centraal. 

 

Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee 

octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je 

gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve 

kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen. 

Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen 

leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als 

het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien. 

 

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar 

een paar tellen jonger dan zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste 

zijn. De oudste heeft namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de 

zegen krijgen. Jakob zet alles op alles en het lukt hem: de familielijn en het geloof 

van vader Isaak en grootvader Abraham zullen met hem verder gaan. En als hij 

later de liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer zeven jaar te 

werken om met Rachel te mogen trouwen. 

 

De laatste week van dit project is ‘toevallig’ ook de Week van het Katholiek 

Onderwijs, met dit jaar het thema ‘Hoop geef je door’. Onze school wil daar bij 

stil staan: de kinderen horen verhalen over Maria en Sint Maarten, die ook 

doorbijters waren. Maria schrikt als ze hoort dat ze een kindje zal krijgen, maar 

ze stelt zich erop in. Zo ook Sint Maarten, die zomaar een bedelaar voor zich ziet. 

Wat doe je dan? We weten allemaal dat hij zijn mantel deelt. Daar kiest Sint 

Maarten voor. Zo geeft hij de hoop door, die Jezus mensen gaf. Ook een echte 

‘doorbijter’ dus, die Sint Maarten.  

 

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt 

ervaren van de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is 

en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die 

ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.   

 

 

Uw team 

 

 

 

 

 

 

‘Is iets moeilijk vol te houden, 
ook al was je het van plan? 
Moet je je er steeds toe zetten, 
en daar baal je weleens van? 
Kom op, zet je schrap! 
Zet elke dag een stap.’ 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

