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Maart 
13-03 Teambijeenkomst 4 Vreedzame School 
24-03 Rapport 2 
27-03 Van 27-03 t/m 07-04 ontwikkelgesprekken 
 
April 
03-04 SAC vergadering 
04-03 MR vergadering 
11-04 Paasviering in de kerk 
14-04 Goede Vrijdag, kinderen vrij 
14-04 Schoolvoetbaltoernooi 
17-04 Tweede paasdag, kinderen vrij 
18-04 OV vergadering 
21-04 Ochtend koningsspelen  
Maandag 24-04 t/m vrijdag 28-04 meivakantie 
 

Nieuws vanuit de school 

Kinderen aanmelden 
Om een goed overzicht te krijgen van het aantal nieuwe kinderen op onze school vragen we u om 
uw kind(eren) tijdig in te schrijven, vanaf drie jaar. Op deze manier kunnen we de samenstelling van 
de groepen vooraf goed in plannen. Voor een intakegesprek en inschrijving kunt u een afspraak 
maken met de directeur. 
 
Peuterspeelzaal 
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen start de peuterspeelzaal ook met een groep 
op de Banier. De streefdatum vanuit de peuterspeelzaal om dit te realiseren was eerst 1 april, dit 
blijkt niet haalbaar te zijn en dit zal naar verwachting mei / juni worden.  
De werkzaamheden starten wel binnenkort. De huidige teamkamer zal ingericht worden als 
peuterspeelzaal en de teamkamer verhuist naar het huidige kantoor van de MIB-er. De MIB-er zal 
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intrek nemen in de spreekkamer. De huidige teamkamer zal aangepast worden aan de gestelde 
eisen voor een peuterspeelzaal. Buiten moet er een aparte speelruimte komen voor de 
peuterspeelzaal, omringd door een hek en aansluitend een berging. In overleg met het 
onderwijsbureau en het team hebben we besloten dat de bomen en bosjes naast de huidige berging 
weg gehaald worden en hier een buitenspeelterrein en berging voor de peuterspeelzaal komt. Met 
deze werkzaamheden wordt de komende weken gestart. 
 
Ontwikkelgesprekken 

Vanaf maandag 27 maart a.s. vinden er weer ontwikkelgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m8. 

Ouders uit de groepen 1 en 2 hebben in februari gesprekken gehad en in juni vinden deze nogmaals 

plaats. Vanaf maandag 20 maart kunt u zich weer inschrijven voor deze gesprekken, de 

inschrijflijsten hangen bij de groepen. 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit groep 1 
We zijn met de laatste week van het thema ‘ik’ bezig. Er worden mooie, levensgrote zelfportretten 
gemaakt. De kinderen hebben veel spelletjes en activiteiten gedaan met de zintuigen. Vanuit de 
lessen van de Vreedzame School zijn we bezig met de gevoelens: blij, verdrietig, bang en boos. 
Op de woensdag hebben we nu wat extra hulp van juf Gwen. We kennen haar al een beetje van de 
andere groep 1/2.  
 
Vanaf volgende week gaan we beginnen met het nieuwe thema lente/Pasen. 
Verder werken we in de groep aan: 
-zelfredzaamheid 
-koprollen 
-fijne motoriek (rits) 
-hinkelen 
-rijmen (versje) 
-Engels met Bobo ‘my body’ 
-korte en lange woorden 
-mozaïek namaken 
-wegen 
-cijfer 1 t/m 6 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
De komende week sluiten we het thema Letterwinkeltje af. Wat zijn we er druk mee! We kennen de 
eerste letter van onze naam en soms zelfs meer letters. We doen spelletjes en leuke activiteiten met 
de letters en als afsluiting gaan we met de groep nog iets leuks doen met letters… maar wat? Dat 
blijft nog even een verassing.  
 
Daarnaast is vorige week een nieuwe juf bij ons gekomen. Dat is juf Janine Olijve. Zij komt op de 
dinsdag en de woensdag bij ons stage lopen. Op de donderdag en vrijdag blijft voorlopig juf Gwen 
ook nog. Wat hebben we een geluk met de extra handen. Juf Janine is een tweedejaars Pabo student 
en heeft het afgelopen half jaar eerst stage gelopen in groep 7 en nu komt ze bij ons kijken. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-we gaan opa Brom van het letterwinkeltje knutselen. 
-tegenstellingen 
-meetkunde/diepte schatten 
-vergelijken 



-verkort tellen 
-rijmwoorden herkennen in een zin 
-inhoud 
-klimmen/springen/hand-oog coördinatie. 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
Met lezen zijn we vorige week gestart met kern 8, de donkerroze kern. 
We hebben de volgende onderdelen al gehad: 
- werken we inmiddels al een poosje aan kern 7, de paarse kern. Deze kern ronden we deze week af. 
In deze kern hebben we het volgende geleerd: 
- De kinderen kunnen woorden die eindigen op –nk correct en vlot lezen (zoals bank) 
- De kinderen kunnen woorden die eindigen op –ch en –cht correct en vlot lezen (zoals nacht) 
De volgende onderdelen komen nog aan bod: 
- De kinderen kunnen woorden die eindigen op een open lettergreep correct en vlot lezen (zoals zo) 
- De kinderen kunnen mmkmm-woorden correct en vlot lezen (zoals storm) 
- De kinderen kunnen verkleinwoorden correct en vlot lezen (zoals huisje) 
Blijf ook oefenen met woorden met –ng achteraan en woorden die eindigen op de –b en de –d, zoals 
web en bed. 
 
De kinderen kunnen thuis ook nog steeds oefenen 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 hebben we deze week de toets van Blok 7 en gaan we verder met Blok 8. In dit blok 
werken we aan de volgende onderdelen:  
- Werken met het rekenrek: hoeveel erbij, hoeveel eraf op kunnen zetten 
- Een som aan een rekenverhaaltje koppelen 
- Handig rekenen t/m 20 met dubbelen en bijna-dubbelen 
- Blokkenbouwsels relateren aan plattegronden 
 
Met schrijven werken we nu aan de schrijfletters, de volgende schrijfletters hebben we inmiddels 
gehad:  
i, k, m, s, p, aa, r, e, v en de letter t. 
Aanstaande woensdag is juf José weer in de groep, zodat ik met de kinderen nog kan toetsen. 
 
Groetjes juf Jorien  
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
Voor het maken van verhaalsommen zijn we aan het oefenen met het volgende stappenplan: 

1. Lees het verhaaltje 2x goed door. 
2. Wat willen ze weten? 
3. Met welke som ga ik dit uitrekenen? 
4. Weet ik hoe deze som werkt? 
5. Reken uit. 
6. Controleer nog even goed.  

 
Hieronder wederom een opsomming van de programma’s / apps die goed zijn om thuis te oefenen: 
- RekenTuin / TaalZee 
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- Nieuwsbegrip XL 
- Squla (werkt tot 15:30u) 
- Bloon 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
Wij zijn super blij met onze schildpad Lilly. Kom haar gerust even bewonderen! Ouders bedankt voor 
al jullie hulp! 
Rekenen: we werken aan de volgende doelen: 
-Getallen plaatsen op getallenlijn (streefdoel 0 tot 1000) 
-Geldsommen en geldbedragen afronden (streefdoel hele en halve euro’s) 
-Tafels en deelsommen 
-Begrippen als km meter, cm, gram kg en liter plaatsen in context. 
 
Spelling: 
Vorige week hebben we blok 5 afgerond met een zinnendictee (zie parnassys voor resultaten) Deze 
week starten we met blok 6. De volgende regels staan centraal: 
-Werkwoord spelling de stam van een werkwoord (ik vorm, ik loop, ik slaap etc.) 
-Dertig ( woorden die eindigen op ig. Je hoort ug je schrijft ig. 
-Heerlijk (woorden die eindigen op lijk. Je hoort luk je schrijft lijk. 
 
De specialisten van groep 6:  
 
 
De toppers van groep 7:  
Rekenen:  
We zijn gestart met een nieuw hoofdstuk en daarin komen de volgende doelen naar voren:  

- Keersommen met kommagetallen 

- + en – van breuken 

- Procenten 

- Verschillende gewichten berekenen. Bijv. 100 gram is 1,50 hoeveel is 500 gram? 

De leerlingen hebben gisteren een nieuw huiswerkblad meegekregen over de nieuwe doelen.  
 
Spelling:  
We werken aan categorie journaal, persoonsvormen en voltooid deelwoorden.  
De categorie journaal staat in BLOON.  
 
Topo: 
Vrijdag 24 maart hebben de leerlingen een topotoets over Italië 
 
Boekbespreking:  
De volgende data zijn gepland:  
 

Stefan Bakker 14-3-2017 

Marilyn Kiers 15-3-2017 

Amber Joldersma en Roy Valke 16-3-2017 

Esmee Hebels 17-3-2017 

Thijs Dalman 20-3-2017 

Claudia Neinders 21-3-2017 

 
 



De toppers van groep 8: 
  



Beperkt  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 2 

 

In de week vanaf 13 maart werken we met Trefwoord aan het thema “Beperkt”. 

 

“Ga ervoor, je kunt het, de sky is the limit”. We leven in een tijd van welhaast onbegrensde 

mogelijkheden. We moedigen kinderen aan van deze mogelijkheden gebruik te maken. Dankzij modern 

onderwijs en technische hulpmiddelen is er heel veel mogelijk, en krijgen ook kinderen met beperkingen 

volop kans hun talenten te ontplooien. Gelukkig maar.  

De schijnbaar onbegrensde mogelijkheden hebben ook een keerzijde. Het is moeilijker een beperking te 

accepteren. Natuurlijk is iemand met dyslexie niet dom, en kan hij of zij het ver schoppen. Maar een 

beroep waarin je veel moet lezen en schrijven wordt toch een stuk lastiger. Dat moet je accepteren, net 

zoals iemand die blind is, geen tandarts, fotograaf of rij instructeur kan worden. Het is de kunst om je 

talent te vinden, en daarvoor te gaan.  

 

De mens voor de beperking zien  

In de Trefwoordlessen ontmoeten de kinderen Jeroen Kampscheur. Hij is topskiër, 

maar skiet op een zit-ski want hij heeft geen benen. Hij hoopt over twee jaar mee 

te doen aan de paralympische winterspelen. Ondanks zijn talent en 

doorzettingsvermogen is zijn bewegingsvrijheid in veel opzichten beperkt. Maar die 

beperking maakt hem niet minder als mens.  

Om dat laatste gaat het in de kern van de Bijbelverhalen die 

bij dit thema horen. Ze vertellen van enkele wonderbaarlijke 

genezingen die Jezus verricht. Voor moderne mensen zoals wij, lijken deze verhalen 

onwaarschijnlijk. We willen met de kinderen achter het wonder kijken.  

In de tijd van Jezus betekende een fysieke beperking (verlamming, een huidziekte, 

blindheid) ook een grote sociale en religieuze beperking. Iemand met een dergelijke 

aandoening zal die straf van God wel verdiend hebben en werd buitengesloten.  

Jezus kijkt zo niet. Hij kijkt door de fysieke beperking heen, en ziet vooral de mens 

en gunt hen een zo menswaardig mogelijk leven. De gemeenschap dient de mens 

met of zonder beperking als mens te aanvaarden in plaats van buiten te sluiten.   

In dit thema willen we kinderen leren kijken op de manier waarop Jezus keek. Wat 

betekent het voor iemand die weet dat niet alles kan? We willen kinderen ook 

vooral laten ontdekken wat iemand in zo’n situatie wel kan: een beperking 

accepteren en gaan voor datgene wat wel mogelijk is. Dat vraagt vaak wel om 

support van de groep of de gemeenschap. Kinderen ontdekken wat zij kunnen 

doen om iemand in de groep volwaardig te laten meedoen, en hoe in de 

samenleving verschillende organisaties het opnemen voor mensen met een 

beperking en obstakels wegnemen.  

 

Veertig dagen vrijwillig beperkt 

Op 1 maart is de veertigdagentijd begonnen. Voor veel Christenen is dat een tijd om jezelf enige 

beperking op te leggen. Minder snoepen, eten, drinken of consumeren. Het is een manier om aan het lijf 

te voelen wat een beperking kan doen. Daarnaast wordt in de veertigdagentijd 

geld ingezameld voor een goed doel. Ook worden in veel kerken producten voor 

de voedselbank verzameld.  Het zijn manieren om mensen die met een financiële 

beperking moeten leven,  te steunen. Veel katholieke scholen sluiten zich bij 

deze acties aan. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.    
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