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 7 februari – 28 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 

 

 
Februari 
08-02 Onthulling verkeersborden 
17-02 Carnaval 
20-2 t/m24-02 voorjaarsvakantie 
27-02 Studiedag, kinderen vrij  
 
Maart 
07-03 Vergadering oudervereniging 
09-03 SAC vergadering 
24-03 Rapport 2 
27-03 Van 27-03 t/m 07-04 ontwikkelgesprekken 
 
 

Nieuws vanuit de school 

Peuterspeelzalen in de scholen 
Vanaf 1 april a.s. neemt 1 groep van peuterspeelzaal Klein Duimpje zijn intrek in de Banier. Ook in de 
andere 2 basisscholen komt een peuterspeelzaal. Wij zijn hier zeer blij mee omdat we dan de 
mogelijkheid krijgen om de samenwerking met de peuterspeelzaal te versterken. De peuterspeelzaal 
zal de verdere communicatie met de betreffende ouders verzorgen en ons als school hier ook in 
meenemen. Uiteraard houden we u dan ook via deze nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u vragen 
hebben dan kunt u ook bij de directeur, Monique Wielage, terecht. 
 
Medezeggenschapsraad  
Na 3 jaren actief MR lid te zijn geweest neemt Tamara Nienhuis dit schooljaar afscheid van de MR 
vandaar dat er een vacature is ontstaan waarvoor u zich als ouder kunt opgeven.  
 
De MR denkt mee, overlegt en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over allerhande 
onderwerpen. Bij belangrijke beslissingen heeft de MR instemmingsrecht. In onze MR hebben 
twee ouders en twee leerkrachten zitting. Ze komen ongeveer 6x per jaar bijeen met de directie. 

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


Voor meer informatie of opgave (met motivatie) kunt u contact opnemen met Janine Buter of e-
mailen naar Tamara Nienhuis (mtnienhuis@gmail.com). 
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                            SPRUUT’NSKOELE NEIS 
 

CARNAVAL OP DE BANIER 
 

 
 

 
 
Prins Jimmy, adjudant Emiel en de raad van elf van de Spruut’nskoele 
maken bekend dat op VRIJDAG 17 februari 2017 een groot Carnavalsfeest met als 
thema “CARNAVAL” in de sporthal in Zwartemeer gehouden zal worden. 
Wij rekenen erop dat iedereen verkleed komt. Het wordt vast heel gezellig.  
 

Gewone schooltijden!! 
We beginnen deze gewoon op de normale schooltijd. Dit betekent dat alle 
kinderen om 8.30 uur in de klas verwacht worden. Om 9 uur zullen we in een 
lange stoet vertrekken richting de sporthal. Het zou leuk zijn als u langs de kant 
van de weg zou staan om de stoet met verklede kinderen te bewonderen. 
Deze ochtend ronden we om 12 uur af. 
Alle kinderen gaan met de leerkracht mee naar school. De leerlingen van 
groep 1 en 2 zijn daarna vrij en kunnen van school worden opgehaald. 
(het kan zijn dat we iets later zijn deze ochtend) 
De kinderen van groep 3 t/m groep 8  zijn om 14: 00 uur vrij. 
 
Gymschoenen 
Omdat we in de sporthal zijn is het niet toegestaan met gewone schoenen op de 
vloer te lopen. Daarom moeten alle kinderen hun gymschoenen meenemen naar 
de sporthal. Zorg ervoor dat er een naam in de schoenen staat. 
 
Foto's 
Van alle groepen wordt een foto gemaakt. Een aantal foto’s kunt u op de website 
terugvinden. 
Wilt u toch zelf foto's maken, dan is dat alleen toegestaan vanaf uw plaats.  
 
Ouders verkleed   
De kinderen zouden het heel leuk vinden als u ook verkleed komt.  
 
 
 



Consumpties 
Alle kinderen krijgen rond 10.30 iets te eten en te drinken. Er is geen gelegenheid 
om zelf meegebracht fruit of drinken te nuttigen.  
Er is in de kantine gelegenheid om koffie of thee te kopen voor 1,00 euro en 
eventueel iets lekkers. 
 
Donatie 
Carnaval kost geld. Elk jaar proberen we een leuke show te laten zien. Het 
belangrijkste zijn natuurlijk de artiesten. Een goede artiest heeft recht op een goede 
geluidsinstallatie, mooi licht, een mooi decor en wat leuke effecten. Graag vragen 
we van het publiek een vrijwillige financiële bijdrage. Dit geld is voor de 
school. De prins zal rondgaan met de steek om uw gift in ontvangst te nemen. 
 

 

 

  



Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit groep 1 
 
Het thema van de Nationale Voorleesdagen ‘de kleine walvis’ is zo goed als voorbij. Volgende week 
donderdag gaan we tot slot een voorstelling van Jinky’s Mikmak bekijken op school, over de kleine 
walvis. We hebben veel plezier gehad met dit thema. We konden vissen vangen in de boot. 
Ontdekken wat drijft en wat zinkt bij de waterbak. Ook hebben we mooie dingen gemaakt, deze zijn 
terug te zien op klasbord.  
Vandaag zijn we gestart met het thema Carnaval. Tijdens de carnavalsviering op vrijdag 17 februari 
gaan we een leuk optreden doen. Hiervoor gaan we de komende twee weken flink oefenen. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-de letter c 
-knippen van rechte en gebogen lijnen 
-woorden in klankgroepen verdelen 
-reeksen van 3 en meer leggen op kleur en vorm 
-zelfredzaamheid 
-ver springen 
-gooien en vangen met een grote bal 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en  2 
 
Hallo allemaal, 
Hier weer een bericht van groep 1-2. De Nationale Voorleesdagen zijn voorbij gevlogen. Het was een 
leuk project! We sluiten het thema volgende week af met een voorstelling van Jinky. Daar kijken we 
erg naar uit. 
Deze week starten we met het thema Carnaval. We gaan een masker knutselen die we nodig hebben 
voor ons optreden en we doen een leuk spelletje waarbij je moet proberen het snelste je clown af te 
krijgen. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-een plattegrond aflezen. 
-woordenschat. 
-kunnen meten van een inhoud. 
-woorden tellen in een zin. 
-de letter m. 
-bewustzijn van zinnen en woorden. 
-reeksen leggen. 
-evenwicht en klimmen. 
 
We hebben heel veel zin in het thema Carnaval. Veel kinderen zijn er al druk mee bezig in de groep! 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
We beginnen volgende week met het nieuwe blok van rekenen. Daarbij komen de volgende doelen 
aan bod: 
- verhaalsommen 
- getallen zetten op de getallenlijn 
- tafels van 2, 3, 4, 5, 10 
- gezichtspunten op een foto/plattegrond. 



 
De inloggegevens van Bloon zijn veranderd. De kinderen hebben vandaag nieuwe kaartjes gekregen. 
De eindtoets van de spellingsafspraak van specht, meeuw en haai staat erin om te oefenen. Succes! 
 
Hieronder wederom een opsomming van de programma’s / apps die goed zijn om thuis te oefenen: 
- RekenTuin / TaalZee 
- Nieuwsbegrip XL 
- Squla (werkt tot 15:30u) 
- Bloon 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
Wij zetten de periode naar de kerstvakantie altijd weer flink in op groepsvorming. De leerlingen 
hebben goed samengewerkt aan de grote carnavalspoppen (kom ze gerust bewonderen). En we zijn 
druk met het oefenen van onze carnaval act. Ook hebben we aandacht voor groepsspelen tijdens de 
pauze. 
Rekenen: nog niet alle leerlingen hebben de tafel tempotoets gehaald. Hierdoor kunnen ze in de 
problemen komen nu we met het nieuwe leerdoel deelsommen starten. Er zijn ook leerlingen die 
een stapje verder gaan, delen met rest, Super knap! 
De rekendoelen van de komende periode zijn: 

- deelsommen 

- Optellen en aftrekken onder elkaar  

- Verhaalsommen 

- Het lezen van plattegronden, het maken van blokkenbouwsels m.b.v. plattegrond 

Spelling: De woorden met ij/ei en au/ou zijn goed geoefend, heel fijn! Deze week staat de 
golf/golven regel centraal. Het gaat hierbij om woorden die eindigen op een f of s. Als je deze 
woorden langer maakt veranderd de f vaak in een v en de s in een z. Deze woorden kunnen worden 
geoefend in bloon. Maar ook op Squla. Squla werkt echter maar elke schooldag tot half 4. 
 
Aanstaande woensdag gymt groep 5 niet. i.v.m. de uitreiking van de verkeersborden. 
 
De specialisten van groep 6:  
 
Rekenen: 
In ons nieuwe hoofdstuk werken we aan: 

- Standpuntbepaling (waar stond de fotograaf toen hij de foto maakte) 

- Grote minsommen 

- Grote plussommen 

- Rekenen met geld tot op 5ct nauwkeurig 

Taal: 
We besteden deze periode extra tijd aan de spreekwoorden en gezegden. ’s Lands wijs, ’s lands eer! 
 
Topo: 
13 februari is de topo van Flevoland. 
 
De toppers van groep 7:  
 
Rekenen:  
We zijn vorige week met een nieuw hoofdstuk gestart en we werken met de volgende doelen:  

- Keersommen met geldbedragen dit kunnen ook kommagetallen zijn 



- Oppervlakte berekenen 

- Verschil berekenen tussen twee breuken 

- Tabellen met elkaar vergelijken 

De leerlingen hebben gisteren hierover een huiswerkblad meegekregen.  
 
Taal:  
Bij het vak taal zijn wij begonnen met het schrijven van brieven met een correspondentie school in 
de Rietlanden in Emmen. Dit is de school de IJsvogel. Een grote groep leerlingen hebben een brief 
geschreven naar leerlingen in groep 7/8 van deze school. We wachten nu met smart op een 
antwoord! Voor de rest zijn wij met de volgende doelen aan het werk:  

- Het benoemen van de persoonsvorm, onderwerp en het werkwoordelijk gezegde.  

- De zin kunnen verdelen in zinsdelen  

- Zinnen herkennen of ze zijn geschreven in het heden, verleden of in de toekomst.  

 
Spelling:  
We werken aan categorie rugby, persoonsvormen en voltooid deelwoorden.  
De categorie rugby staat in BLOON.  
 
Socialmedia lessen:  
Gisteren is meester Peter Snippe begonnen met de lessen socialmedia. Bij deze lessen komt naar 
voren wat de leerlingen allemaal tegen kunnen komen op het internet en hoe hiermee om te gaan. 
Peter zal de komende 4 weken op maandagmiddag deze lessen geven.  
 
Geschiedenis:  
Volgende week donderdag staat de toets van geschiedenis gepland van hoofdstuk 2.  
 
Topo: 
Volgende week krijgen de leerlingen een nieuwe topo blad mee. De afgelopen weken heb ik ze geen 
topo meegegeven i.v.m. de CITO, boekbespreking en andere toetsen.  
 
Boekbespreking:  
De boekbesprekingen gaan zeer voorspoedig! De leerlingen nemen hier echt initiatief in. Ze komen 
zelf hun boekbespreking bij mij plannen en staan goed voorbereid voor de klas!  
 


