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Aan de ouders en verzorgers van basisschool de Banier 
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Januari 
10-01 Oudervereniging 
23-01 Koffie-ochtend 
25-01 Opening Nationale Voorleesdagen 
31-01 MR 
 
Februari 
02-02 Afsluiting Nationale Voorleesdagen 
17-02 Carnaval 
20-2 t/m24-02 voorjaarsvakantie 
 
 

Nieuws vanuit de school 

We wensen iedereen een gezond, liefdevol en gelukkig nieuw jaar! Maandagmorgen zijn alle 

kinderen en het team goed gestart op school met een heerlijke Nieuwjaars ranjaborrel en rolletjes 

met slagroom! Bedankt oudervereniging. 

Koffie-ochtend  

Maandag 23 januari om 8.30 vindt er weer een koffie-ochtend plaats. Deze keer over de studiereis in 

Amerika waar ik afgelopen november ben geweest. Wat hebben we gezien en wat kunnen we 

meenemen en inzetten in onze eigen scholen. U bent van harte welkom! 
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Nieuws uit de groepen 

Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Bericht van de kanjers van groep 3: 
Voor iedereen nog de beste wensen en ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en 
lekker is uitgerust. 
Deze week gaan we verder met kern 5 en sluiten we deze aan het eind van de week af met 1 minuut 
woordjes lezen. 
Volgende week starten we met kern 6, de oranje kern. 
In deze kern komen de volgende woorden aan bod: geit, uil, pauw, duif, ei. 
En hierbij leren we de volgende klanken: g, ui, au, f, ei. 
Dan hebben we alle letters en twee tekenklanken gehad en moeten de kinderen deze ook goed 
kennen! Dus blijf het thuis echt elke dag even oefenen! 
De komende weken starten we elke morgen met een woorddictee, om de letters en het schrijven 
van woorden extra te oefenen.  
Blijf thuis ook flink oefenen met het lezen, elke dag 5 á 10 minuten, dit is erg belangrijk. 
Met rekenen werken we nog aan blok 5, daar hebben we volgende week de toets van. 
Daarna gaan we verder met blok 6. In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod: 
- Het herkennen van getalbeelden op basis van de vijfstructuur, d.m.v. rekenrek en puntenkaart 
- Het splitsen van getal 8 
- Bussensommen en kale sommen (5 +4 = ) 
- Wegen: maak het zwaarder of lichter 
Aanstaande vrijdag gaat groep 3 voor een workshop van Beeldende Kunst naar de Melkfabriek in 
Emmen. 
Inmiddels zijn er 5 ouders die zich hebben opgegeven om te rijden. We vertrekken vrijdag gelijk om 
8.30 uur en zullen rond 10.30 / 10.45 uur terug zijn op school. Alvast bedankt voor het rijden. 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
Voor iedereen de beste wensen voor 2017! We gaan het nieuwe jaar goed van start met de 
afsluiting van blok 5 van rekenen. Daarna gaan we aan de slag met de leerdoelen van blok 6 en de 
doelen voor de CITO.  
 
Rekendoelen blok 6: 
- vergelijken van hoeveelheden van klein naar groot 
- optellen en aftrekken t/m 100 
- optellen en aftrekken t/m 100 in context 
- bepalen van de tijdsduur van een analoge klok.  
 
Spelling: 
Aan het einde van de week hebben de kinderen de eindtoets van het blok. Deze gaat over de 
spellingsafspraak van geit, slang en slurf. Het oefenblad is gisteren mee gegaan en de woorden staan 
ook in bloon.  
 
Oefenen CITO 
De CITO’s staan weer voor de deur. Hiervoor kan thuis worden geoefend met RekenTuin, TaalZee, 
Bloon, DMT leesbladen. Ook Squla (CITO) is een prachtig middel om te oefenen met woordenschat, 
rekenen en spelling. Succes!  
 
 
 



Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
Wij wensen jullie allemaal een gezond en gelukkig 2017. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie 
gehad. Deze week herhalen we met rekenen de tempotoets optellen en aftrekken t/m 20 en 100 en 
de tafeltempo 1/10. Verder starten we met blok 6. De voortoets hiervan hebben we voor de 
vakantie afgenomen. De resultaten hiervan kunt u zien op de deur (deurposter). In blok 6 komen de 
volgende onderdelen aanbod:  

 Getallenlijn: plaatsen van getallen t/m 1000 op de getallenlijn en van klein naar groot 

 Optellen en aftrekken t/m 1000 (ook onder elkaar) 

 Tafels (tempo 1/10) 

 Tijd; tijdsduur tussen 2 kloktijden bepalen (wijzerklok) 

Spelling: wij herhalen de regels: verkleinwoorden (spinnetje regel) en samengestelde woorden 
(zwembroek en stripboek regels) Deze kunnen op Squla en Bloon geoefend worden. 

 
CITO 
Vanaf volgende week zullen we ook beginnen met het afnemen van de citotoetsen om te kijken 
waar de kinderen staan op dit moment en waar we nog hulp en ondersteuning moeten bieden. 
 
De specialisten van groep 6:  
Om te beginnen: Veul heil en zegen! Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad en heeft 
iedereen lekker kunnen rusten hetzij genieten. 
Om alles even weer in overzicht te brengen: 
 
Rekendoelen: 
Grote minsommen met 1000tallen 
Grote plussommen met 1000tallen 
Grafieken aflezen (hoe warm was het dinsdagnacht, wanneer liepen de meeste olifanten in het bos) 
Tijdsberekeningen analoog en digitaal (het aflezen van tijdschema’s, uitrekenen hoelang een 
wedstrijd duurt enz.) 
 
Spelling: 
We oefenen druk met de regels van Citroen, Clown en Circus (uitspraak van de c als see of kaa) 
 
Topo: 
23 januari is de topo van Overijssel  
 
Werkstuk: 
Er zijn een paar kinderen die hun werkstuk niet hebben ingeleverd. Voor deze kinderen geldt per 
week 1 punt aftrek. Dus lever het als de wiedeweerga in, anders verlies je punten en dat zijn dan 
sneue punt’n. 
 
De toppers van groep 7:  
Allereerst natuurlijk voor iedereen de aller beste wensen! Ik hoop dat iedereen een fantastische 
vakantie heeft gehad en heerlijk heeft genoten.  
 
Rekenen:  
De doelen van dit blok zijn:  

- Welke maat hoort erbij? Bijv. centimeters of centiliters 

- Verdeel de procenten over de strook  

- Het aflezen van thermometers.  

- Lijngrafieken aflezen.  



Spelling:  
De volgende doelen komen in thema 4 aanbod, dit thema ronden we deze week af met een 
zinnendictee:  

- Categorie: team (leenwoorden uit het Engels) 

- Werkwoorden vervoegen in de verleden tijd en tegenwoordige tijd.  

Volgende week starten we met een nieuw thema. Hier komen de volgende categorieën aanbod: 
- Categorie: Rugby (woorden die eindigen op een q, x of y 

- Categorie: gladheid en majesteit 

- Werkwoorden vervoegen in de verleden tijd en tegenwoordige tijd.  

 
Taal: 
Zijn wij druk bezig met het ontleden van de zinnen en het benoemen van de woorden. Zinsdelen 
bepalen maar ook het werkwoordelijk gezegde (alle werkwoorden in de zin) opzoeken in de zin.  
 
Werkstuk:  
Er zijn een paar leerlingen die hun werkstuk niet hebben ingeleverd. Voor deze leerlingen geldt per 
week 1 punt aftrek. Voor de vakantie was het de einddatum voor het werkstuk dus wanneer je deze 
week het werkstuk inlevert gaat er 1 punt van het cijfer af.  
 
Boekbespreking:  
Deze periode gaan we aan de slag met de boekbesprekingen. Deze week zullen we samen de 
boekbesprekingen plannen.  
 
De toppers van groep 8: 
 
Allereerst natuurlijk voor iedereen de aller beste wensen! Ik hoop dat iedereen een hele fijne 
vakantie heeft gehad en weer fris en fruitig het nieuwe jaar in kan gaan!! 
 
Rekenen:  
De doelen van dit blok zijn:  

- Kortingspercentage berekenen 

- Afronden 

- Delen van kommagetallen 

- Breuken omzetten naar decimalen en andersom 

 
Taal: 
Zijn wij druk bezig met het ontleden van de zinnen en het benoemen van de woorden. Zinsdelen 
bepalen maar ook het werkwoordelijk gezegde (alle werkwoorden in de zin) opzoeken in de zin.  
 
 
Boekbespreking:  
Deze periode gaan we aan de slag met de boekbesprekingen. Deze week zullen we samen de 
boekbesprekingen plannen.  
  



Een goed begin… 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 3 

 

In de week van 9 t.m. 20 januari staat in de methode Trefwoord het thema “Een goed begin” centraal. 

Het nieuwe jaar is begonnen en dat voelt altijd heel bijzonder. Je vraagt je af wat het nieuwe jaar 

allemaal gaat brengen.  

Beginmomenten zijn spannend, leuk of soms zelfs moeilijk. Soms maak je een stap in een nieuwe fase 

in je leven, bijvoorbeeld je eerste schooldag, eerste rijles of naar het voortgezet onderwijs. Soms horen 

daar rituelen bij. Bij oud en nieuw horen vuurwerk en oliebollen. Dat ouders hun kindje laten dopen na 

de geboorte is ook een ritueel. 

 

De bijbelverhalen gaan over de jonge Jezus. Deze verhalen hebben allemaal iets van een begin in zich. 

Zo moet Jezus als de eerstgeborene volgens de Joodse voorschriften aan God worden ingewijd. Dat 

gebeurt met een ritueel in de tempel waar de oude Simeon in Jezus de langverwachte Messias herkent. 

Op twaalfjarige leeftijd gaat Jezus naar de tempel. Als ‘Zoon van de Wet’ hoor je dan de Heilige schriften 

te kennen.  Jezus doet meer. Hij gaat met de Schriftgeleerden in gesprek. De Schriftgeleerden zijn 

verbaasd over zijn toewijding en kennis.  

Als Jezus volwassen is laat Hij zich dopen door Johannes de Doper. Opnieuw doet Hij iets nieuws. De 

doop symboliseert het afleggen van de oude mens. Je komt als nieuw mens, als kind van God 

tevoorschijn.  

Jezus verkondigt ook het bijzondere van het Rijk van God en vraagt 

vissers om vissers van mensen te worden. Een echt nieuw begin… 

Ook is er de animatie over de vijgenbom die geen vijgen geeft. De 

eigenaar wil de boom omhakken. De tuinman geeft de boom nog een 

kans. We kunnen zien wat goed verzorgen doet… 

 

In de onderbouw staan kinderen stil bij de betekenis van opnieuw beginnen. Zij onderzoeken welke 

uitdrukkingen en spreekwoorden er zijn in onze taal. Kinderen gaan in gesprek over de vraag hoe 

bijvoorbeeld de dageraad begint. En ze luisteren naar het verhaal 

over de acteur. Zijn eerste act mislukt mag hij dan opnieuw 

beginnen? 

 

In de middenbouw en bovenbouw gaan de kinderen aan de slag met 

wijsheden over beginnen. Wat betekent het als de boerin zegt: ‘De 

koe bij de horens vatten’. Of als we voor een klus staan en zeggen 

‘De kop is eraf’. 

Zij lezen het verhaal ‘Eens iets gestolen, altijd iets gestolen’. Jonans 

juf  is haar mobieltje kwijt. Iedereen kijkt naar hem, want hij heeft 

ooit iets gestolen. Jonan schaamt zich, maar hij is ook boos. Hij heeft 

zijn straf gehad en wil met een schone lei beginnen. Maar iedereen in de klas vindt schijnbaar dat Jonan 

nog steeds een ‘dief’ is. Maar heeft Jonan de telefoon van juf ook echt gestolen of is er iets anders aan 

de hand…? De kinderen gaan met elkaar in gesprek over vooroordelen. Maar ook over dat mensen het 

verdienen om een nieuwe kans te krijgen. 

Soms moet je beter nadenken. Dan zeggen we ‘Bezint eer gij begint’. Zo besluit Anil bij een 

vakantievriendje te gaan logeren dat hij eigenlijk niet echt goed kent. Tijdens de vakantie hebben ze 

samen hartstikke fijn gespeeld. Als Anil bij Paco thuiskomt gaat het toch een beetje anders…  
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