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 24 januari – 7 februari 

 
 

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 

 

 
Januari 
25-01 Opening Nationale Voorleesdagen 
31-01 MR 
 
Februari 
02-02 Afsluiting Nationale Voorleesdagen 
17-02 Carnaval 
20-2 t/m24-02 voorjaarsvakantie 
27-02 Studiedag, kinderen vrij  
 
Nieuws vanuit de bibliotheek 
 
In de bibliotheek in Emmen wordt op 5 februari een voorstelling gehouden voor kunstenaars en 
dichters van 8-12 jaar oud. Het is een volledig verzorgde activiteit waarbij de entree 1 euro bedraagt. 
U bent samen met uw kind van 14.00 uur tot 16.00 uur welkom in de bibliotheek in Emmen. 
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Nieuws vanuit de school 

 

Stoeilessen op school 

Deze week en volgende week worden er door meester Peter Snippe stoeilessen gegeven aan de 

groepen 3 t/m 8. Hiermee willen we kinderen bewuster maken wat de verschillen zijn tussen stoeien 

en vechten. Hoe kunnen kinderen op een goede manier aangeven wat hun grenzen zijn en wanneer 

ze iets niet meer leuk vinden. De lessen vinden plaats in het speellokaal op school. 

Lessen Vreedzame school 

In deze nieuwsbrief staan bij de groepen verschillende data waarop u in de groepen mee kunt kijken 

naar een les over de Vreedzame School. We nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te 

zijn. We hopen u op deze manier een goed beeld te kunnen geven over deze lessen en waarderen 

wij en de kinderen uw betrokkenheid. 

Nationale voorleesdagen 2017 

Op donderdag 26 januari starten we op school met de Nationale voorleesdagen. Zoals op klasbord is 

vermeld mogen de kinderen deze dag een slaapzak of deken en één of twee van hun favoriete 

boeken meenemen. De kinderen mogen deze dag namelijk van 13.00 uur tot 14.00 in school een 

plekje zoeken om gezellig met elkaar te lezen. Omdat de kinderen veel spullen bij zich hebben, 

mogen de kleuters deze middag om 14.00 uur uit de klas opgehaald worden.  

Tijdens de voorleesdagen wordt er extra voorgelezen in de groepen en houden we ook een 

voorleeswedstrijd. Als afsluiting organiseren we daarom op vrijdag 2 februari een voorleesfinale. De 

voorleeskampioenen uit verschillende groepen mogen een stukje voorlezen waarbij de andere 

kinderen m.b.v. de IPad gaan stemmen op hun favoriete voorlezer. Het is dus belangrijk dat de 

kinderen van groep 3 t/m 8 hun IPad bij zich hebben. 

Vooral bij jonge kinderen is het voorlezen erg belangrijk. Misschien dat u daarom thuis ook extra 

kunt voorlezen tijdens deze dagen.  

Voorleestips 

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest, in bed of 

overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. 

Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hieronder 

een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

•Een boek kiezen 

•Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 

•Voorleesrituelen 

•Voorlezen met stemmetjes 

•Te moeilijk of niet? 

•Voorspel samen het verhaal 

•Moeilijke woorden 

•Laat uw kind vertellen 

•Voorbereiding op het voorlezen 



Een boek kiezen 

In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt 

boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de 

volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert 

het zelfstandig naar de wc te gaan. 

Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. Ook in de boekwinkel kan men u 

boeken tonen over speciale onderwerpen. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer 

prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij 

hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn, als u elke keer een ander 

onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de 

kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt? 

Voorleesrituelen 

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze 

kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een 

knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen. 

Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 

Voorlezen met stemmetjes 

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te 

spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. 

Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan 

treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt. 

Te moeilijk of niet? 

Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van 

prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u 

aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. 

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het 

meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind 

door een boek geboeid wordt. 

Voorspel samen het verhaal 

Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen 

wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun 

dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

Moeilijke woorden 

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak 

wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje 

bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u 



ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de 

ontwikkeling van het taalgebruik. 

Laat uw kind vertellen 

Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind 

praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over 

het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft 

uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen. 

Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter 

begrijpen. 

Voorbereiding op het voorlezen 

Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar 

het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over 

zou kunnen gaan. 

Carnaval 

Vrijdag 17 februari vieren wij carnaval op de Spruut’nskoele. Op dit moment zijn we druk met de 

organisatie van dit fantastische feest. Houdt alvast een plekje in uw agenda vrij. 

 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit groep 1 
De afgelopen twee weken zijn we begonnen in onze nieuwe groep 1. We moesten allemaal even 
wennen in de nieuwe groep, maar inmiddels weten we al goed de weg in de klas. We hebben 
gewerkt aan het thema ‘winter’. We hebben geverfd, geknipt en geplakt. Een paar gemaakte werkjes 
zijn te zien op klasbord.  
De winter gaat nog even door, maar wij zijn vandaag begonnen met het nieuwe thema ‘de kleine 
walvis’ van de Nationale Voorleesdagen. 
We gaan een walvis bouwen van duplo, schelpen knutselen en onze eigen zee in een flesje maken. 
Donderdag is de gezamenlijke opening met de hele school. De kinderen van groep 8 komen dan 
gezellig met ons lezen. Aan het eind van het project gaan we langs andere scholen om te kijken wat 
zij gedaan hebben met het project. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-balanceren 
-gooien met een grote bal 
-klimmen en klauteren 
-sorteren van dieren 
-beginklank van woorden 
-woordenschat 
-vriendschap 
-tegenstellingen 
-zelfredzaamheid 
 
Op dinsdag 31 januari is er de gelegenheid om met ons mee te eten. We beginnen om 12:00 uur en 
rond 12:30 uur zijn we klaar. Als u dit leuk lijkt, kunt u zich bij mij opgeven. 
 



Op woensdag 8 februari is er de gelegenheid om een les te volgen over de Vreedzame school. Dit 
begint om 8:30 en duurt ongeveer tot 9:00. Als u belangstelling heeft, kunt u zich bij mij opgeven. 
 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
Hallo allemaal! 
 
De afgelopen 2 weken hebben we gewerkt aan het thema Winter. En wat een geluk, er lag zelfs 
sneeuw! We hebben er met veel plezier mee gespeeld en over gewerkt. 
De komende 2 weken gaat we het hebben over de Nationale Voorleesdagen. Het boek dat dit jaar 
centraal staat heet: De kleine walvis. Dit boek gaat over Boy. Hij woont samen met zijn vader en zes 
katten in een klein vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. 
En dit is het begin van een bijzondere vriendschap… 
We gaan zelf een walvis knutselen en een de boot nabouwen van lego. We leren welke woorden er 
allemaal bij de zee/strand horen en gaan werken met de letter v van vis. Omdat deze weken het 
plezier van lezen voorop staat gaan we gezellig lezen met groep 8. En als afsluiting van het project 
gaan we ook kijken naar wat de andere scholen deze weken hebben gemaakt. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-rekening houden met anderen. 
-golvende lijnen knippen. 
-rijmen. 
-plezier hebben tijdens het lezen/voorlezen. 
-beginklank benoemen. 
-dagritme herkennen. 
-objecten vergelijken en ordenen.  
 
We hopen dat we de kinderen enthousiast gaan maken over het verhaal en het lezen zelf. 
 
Op dinsdag 31 januari kunt u met ons mee eten. We beginnen om 12:00 uur en rond 12:20 zijn we 
klaar. Als u dit leuk lijkt, kunt u zich opgeven bij de leerkracht. 
 
Op dinsdag 7 februari kunt u een les volgen over de Vreedzame school. Dit begint om 8:30 en duurt 
ongeveer tot 9:00. Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij de leerkracht.  
 
Bericht van de kanjers van groep 3: 
 
Vorige week hebben de kinderen een leuke ochtend gehad bij de Melkfabriek, foto’s staan op 
Klasbord. 
 
Donderdagmiddag openen we de Nationale Voorleesdagen met een slaapzakkenfeestje, de kinderen 
mogen een kussen/slaapzak mee nemen en 2/3 boekjes om te lezen. 
 
De komende weken staat in het teken van de CITO toetsen. Vorige week hebben we de CITO 
Woordenschat afgenomen en de komende week nemen we CITO Rekenen af. In week 6 is de 
wintersignalering en nemen we ook CITO Spelling af en de DMT toets. 
 
Met lezen werken we nog steeds aan kern 6, de oranje kern. 
We hebben de volgende woorden en klanken gehad: geit (g), uil (ui). 
De volgende woorden gaan we de komende twee weken mee aan de slag: pauw (au), duif (f), ei 



Dan hebben we alle letters en twee tekenklanken gehad en moeten de kinderen deze ook goed 
kennen! Vooral de twee teken klanken vinden sommige kinderen nog lastig om uit elkaar te houden, 
blijf deze thuis goed oefenen! 
De kinderen kunnen thuis ook werken met het programma Bloon. Met dit programma leren ze 
woorden correct schrijven en controleren, dit is goed voor de spelling van de woorden. 
Website: www.bloon.nl  
Eerst klikken ze aan: inloggen leerling 
Naam groep: kanjers3  
Wachtwoord: groep3 
 
Met rekenen zijn we gestart met Blok 6. In dit blok werken we aan de volgende onderdelen:  
- Het herkennen van getalbeelden met de vijfstructuur, dit oefenen we ook d.m.v. het rekenrek 
- Splitsen van getallen en dan vooral met het getal 8 
- Wegen, maak het gewicht gelijk 
- En we gaan verder met de bussommen, waarbij ook de tekens +(erbij) en – (eraf) worden gebruikt. 
 
Voor dinsdag 31 januari kunt u zich opgeven om mee te eten in de groep. Als u dit leuk lijkt, mag u 
zich bij mij opgeven. 
 
Op maandag 6 februari kunt u, als u dat leuk lijkt, een les bijwonen van de Vreedzame School. Deze 
les begint om 12.30 uur. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht. 
 
Groetjes juf Jorien  
 

Bericht van de toppers van groep 4: 

Dinsdag 31 januari is er voor de ouders gelegenheid om gezellig mee te eten in de klas. Dit is van 
12:00u tot 12:15u. Graag hoor ik van u of u ook langskomt.  
 
Spelling 
Deze week zijn we begonnen met de spellingsafspraak van ‘meeuw’. Dat zijn woorden die eindigen 
op –uw. Volgende week is het de spellingsafspraak van ‘haai’. Zoals gebruikelijk krijgen de kinderen 
elke maandag de woorden voor het dictee mee naar huis om te oefenen.  
 
Rekenen 
Maandag zijn we gestart met de CITO van rekenen. Dit zijn 2 delen. De rest van de week werken we 
verder aan de eigen leerdoelen.  
 
Op maandag 6 februari kunt u, als u dat leuk lijkt, een les bijwonen van de Vreedzame School. Deze 
les begint om 10.45u tot ongeveer 11:15u. Als u belangstelling heeft, kunt u zich bij mij opgeven. 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
 
Mee eten in de groep 
Maandag 30 januari mogen jullie weer gezellig mee komen eten en drinken in de klas. Dit is van 
12.00 uur tot 12.15. Graag hoort juf José van jullie wie er langs komen deze ochtend. 
 
Les vreedzame school: 
Woensdag 8 februari krijgen jullie de gelegenheid om een les bij te wonen van de vreedzame school. 
Jullie kunnen je opgeven bij juf Christa zijn zal jullie verder informeren over het tijdstip. 
 

http://www.bloon.nl/


Rekenen:  
Deze week blijven we bezig met dezelfde rekendoelen. 
Het klokkijken is daarin wel heel belangrijk. Er zijn veel kinderen die het klokkijken zowel digitaal als 
analoog nog erg lastig vinden. In de toets wordt gevraagd hoe lang iets heeft geduurd. (vb.  ik stap 
om 15.15 uur op mijn fiets en kom om 16.05 uur aan bij oma. Hoe lang heb ik dan gefietst. 
Wilt u thuis de klokken nog eens oefenen. 
 
Spelling: 
We gaan aan het werk met de volgende regels: 
- woorden met een –ei of –ij  
- woorden met –au of –ou. 
- woorden waarin de –s een –z wordt (roos rozen) 
- woorden waar een –f een –v wordt (golf golven) 
 
De specialisten van groep 6:  
 
De toppers van groep 7:  
 
Rekenen:  
Deze weekkrijgen de leerlingen geen nieuw huiswerk blad mee.  
 
Engels:  
De toets van Engels is verplaatst naar volgende week maandag 30-01. 
 
Vreedzame school: 
Op vrijdag 10-02 mogen jullie als ouders een les bijwonen van de vreedzame school. Wanneer jullie 
dit leuk lijkt mogen jullie je opgeven bij mij . 
 
Lunch:  
Op woensdag 1-02 krijgen jullie de gelegenheid om een keer met ons mee te eten om 12 uur tot en 
met 12.15 uur. Als jullie dit zouden willen mag je je ook opgeven bij mij.  
 
Boekbespreking:  
De leerlingen zijn al fanatiek begonnen met de boekbesprekingen. Ze geven zelf aan wanneer ze de 
boekbespreking willen doen en dan plannen we samen de boekbesprekingen in.  
  
De toppers van groep 8: 
 
Rekenen 
Deze week en volgende week wordt de cito van rekenen gemaakt, dus zijn we even niet met de 
leerdoelen aan het werk.  
 
Aardrijkskunde 
A.s. vrijdag hebben we de topotoets.  
Deze week gaat er een samenvatting mee over de lessen die gingen over Amerika, volgende week 
donderdag hebben ze hierover de toets.  
 
Vreedzame school: 
Op vrijdag 10-02 mogen jullie als ouders een les bijwonen van de vreedzame school. Wanneer jullie 
dit leuk lijkt mogen jullie je opgeven bij mij . 
 



Lunch:  
Op vrijdag 3-02 krijgen jullie de gelegenheid om een keer met ons mee te eten om 12 uur tot en met 
12.15 uur. Als jullie dit zouden willen mag je je ook opgeven bij mij.  
 
Boekbespreking: 

De lijst met de datums wanneer ieder zijn/haar boekbespreking heeft hangt op het bord, leerlingen 

weten ervan. Ze krijgen deze week het formulier mee waar op de punten staan waaraan een 

boekbespreking moet voldoen.   



 

DE BANIER:          PRIMA VOEDSELBANKACTIE  

 
Beste Kinderen van de Rk school “de Banier” 

Jullie hebben de Voedselbank in Zwartemeer een flink steuntje in de rug gegeven. 
Aan het eind van het afgelopen jaar hebben jullie massale en royale steun betuigd aan 
onze actie ‘Samen voor de Voedselbank’  
 
‘Natuurlijk verwacht je wel wat. Maar ook weer niet zoveel’, aldus de stralende 
medewerkers, die er maar wat blij mee waren dat ze zoveel konden meegeven aan de 
cliënten van de Voedselbank.  
 
Een alleenstaande vrouw met kinderen is maar wat blij met de actie. Voor haar 
kinderen heeft ze toch nog iets extra’s op tafel kunnen zetten met Kerst. ‘Zelf heb ik 
weekgeld, dus dit vind ik een schitterend gebaar.’  
 
Dit allemaal voor onze noodlijdende Zwartemeerse medemens.  
(In Zwartemeer zijn ongeveer 70 mensen (20 gezinnen) die 1x in de 2 weken een extra 
pakket aan etenswaren en houdbare levensmiddelen krijgen, die ze heel goed kunnen 
gebruiken, omdat ze niet kunnen rondkomen.)  
 
Omdat er zoveel is gegeven kunnen we de aangeboden hoeveelheid over meerdere 
uitgiftedagen verdelen. Dat betekent dat de deelnemers dat zullen merken in de aan hen 
verstrekte pakketten. 
 
De Voedselbank in Zwartemeer vond het een geweldig initiatief en we hebben het erg 
op prijs gesteld dat jullie meegedaan hebben. 

 

ALLEN HARTELIJK DANK 

 


