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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  
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April 
03-04 SAC vergadering 
04-03 MR vergadering 
05-04 Letterfeest groep 3, middag van 12.30 uur – 14.00 uur 
06-04 Theorie examen verkeer groep 7  
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, groep 1, 2 en 3 om 12 uur vrij  
Maandag 24-04 t/m vrijdag 28-04 meivakantie 
 

Nieuws vanuit de school 

Start werkzaamheden Peuterspeelzaal 
Deze week starten de werkzaamheden buiten voor het realiseren van een buitenspeelplaats 
met berging voor de peuters. Het gebied waar men de werkzaamheden uitvoert zal afgezet 
worden zodat de kinderen weten dat ze daar niet mogen komen tijdens het buitenspelen. 
Volgens de planning starten de werkzaamheden binnen volgende week. Via deze 
nieuwsbrief houd ik u op de hoogte over de voortgang. 
 
Tevredenheidspeiling 
De afgelopen weken bent u via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan de 
tevredenheidspeiling door Scholen met Succes. Ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 en 
het team heeft een enquête ingevuld. U kunt de vragenlijst deze week nog invullen, we 
hebben nu een respons van 59%. Vervolgens wordt er een rapport opgemaakt met de 
uitkomst. Deze uitkomst zal besproken worden in het team, MR en SAC . Doel is om de 
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ontwikkelpunten voor de school in beeld te krijgen en hiermee aan de slag te gaan. Via deze 
nieuwsbrief ontvangt u t.z.t. ook een samenvatting van de uitkomst. 
 
Juf Jorien gaat trouwen!  
Via deze weg wil ik alle ouders en kinderen laten weten dat juf Jorien met Bas gaat trouwen 
op vrijdag 21 april. We wensen juf Jorien en Bas een hele mooie dag toe! 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 21 april doen we weer mee met de Koningsspelen! Er zijn genoeg opgaven binnen 
gekomen voor het meehelpen op deze dag en daar willen we iedereen al hartelijk voor 
bedanken! 
 
Groep 1, 2 en 3 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn deze dag om 12:00 uur vrij. De dag begint met een 
ontbijt die door school zelf geregeld wordt. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee 
te nemen. Hier wordt de hele dag voor gezorgd. Wel is het handig om rekening te houden 
met het weer, denk aan regenjas, regelaarzen en dergelijke. 
 
Groepen 4 t/m 8 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 zijn deze dag om 14:00 uur vrij. De dag begint met een 
gezamenlijk ontbijt in je eigen groep. Dit ontbijt moeten de kinderen zelf meenemen. De 
lunch wordt verzorgd door school. De kinderen hoeven dus alleen iets mee te nemen voor 
het ontbijt. Wilt u verder rekening houden met het weer? Denk aan regenjas, regelaarzen 
en dergelijke. 
 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit groep 1 
 
Vorige week zijn we gestart met het thema Lente/Pasen. Dinsdag 21 maart hadden we met 
de hele school de opening van de Vastenactie. Hiervoor hebben de kinderen van groep 1 
een spaardoosje gemaakt met hulp van de kinderen van groep 7 en 8. De kinderen hebben 
al wat gespaard en vrijdag meegenomen naar school. Het geld hebben we samen geteld en 
het bedrag hebben we ingevuld op de thermometer in de hal. Het weer buiten wordt steeds 
beter. De zandbak is dan ook erg in trek.  
De kinderen hebben blauwe druifjes geknutseld en twee nieuwe liedjes gezongen. ‘Schaapje 
heb je witte wol’ en ‘Een koetje en een kalfje’. We gaan donderdag 30 maart een bezoekje 
brengen aan de kinderboerderij naast school. 
 
Verder werken we de komende twee weken aan:  
-groeien en bloeien van bloemen  
-woordenschat thema lente   
-de letters g en r  
-de cijfers 8 en 9 
-woorden tellen in de zin  
-korte en lange zinnen 



-zelfredzaamheid 
-verend springen 
-klimmen en elkaar passeren 
-penaltyspel  
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Vorige week zijn we gestart met het thema Lente en dit zal gaan overlopen naar het thema 
Pasen. We waren ook wel toe aan de lente. We kunnen weer lekker naar buiten en spelen in 
de zandbak. Daarnaast zijn de kinderen druk bezig met beestjes zoeken want die komen ook 
tevoorschijn. We gaan deze week op bezoek bij de kinderboerderij en er komt iemand 
voorlezen in het Drents. In de klas hebben we een hyacint geknutseld en er komen nog 
tulpen bij.  
 
Verder werken we deze week aan: 
-groeien en bloeien van bloemen 
-woordenschat thema lente  
-16 vierkantje en schuine vouw 
-telbaar presenteren 
-verkort tellen 
-klanken samenvoegen 
-letter o  
-rijmen met een trefwoord 
-auditieve discriminatie 
-begin/midden/eind klank benoemen 
 
Zoals jullie misschien gezien hebben, is er sinds 2 weken ook een nieuwe juf in de klas. 
Janine Olijve komt vanaf nu op de dinsdag en woensdag stage lopen. Juf Gwen blijft 
voorlopig nog op de donderdag en vrijdag maar zij is druk bezig met haar laatste 
opdrachten. Janine zit in het 2e jaar van de Pabo en heeft tijdens haar 1e periode stage 
gelopen bij groep 7. En nu is ze bij ons tot het einde van het schooljaar. 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 
 
Het is al een poosje geleden dat we kern 6 hebben afgesloten en dat we alle letters nu 
hebben gehad. Daarom hebben we op woensdagmiddag 5 april een letterfeest. Hiervoor 
heeft u afgelopen maandag de uitnodiging mee gekregen. Wilt u dit voor de kinderen 
geheim houden, zodat het een verrassing blijft? Alvast bedankt.  
Door omstandigheden is het letterfeest later dan gepland, maar daarom niet minder leuk. 
 
Met lezen hebben we vorige week kern 8 afgesloten en gaan we verder met kern 9, de 
lichtgroene kern.  
In deze kern werken we aan de volgende onderdelen:  

 De kinderen kunnen eenlettergrepige woorden met drie medeklinkers vooraan 

(straat) en drie medeklinkers achteraan (eerst) vlot en correct lezen 

 De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden, zoals buiten, bakker, kasten, 

balkon correct en vlot lezen. 



 De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden met een voorvoegsel (bedoel, 

gezien, verhaal) correct en vlot lezen. 

 De kinderen kunnen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. 

 Ze kunnen letterlijke vragen en denkvragen over een tekst beantwoorden 

 Ze kunnen woorden met twee medeklinker vooraan/achteraan (stok/kast) correct 

opschrijven. 

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   
Hiervoor hebben de kinderen weer een eigen inlogcode gekregen: 
Inloggen leerling: 
Naam: (getal)kanjer 
Wachtwoord: groep3  
Met rekenen werken we nog steeds verder aan 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, t, ee, b en de oo. De kinderen hebben een schrijfschriftje met lijntjes 
mee gekregen naar huis om thuis in te oefenen. 
  
Groetjes juf Jorien   
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
Morgen ronden we het blok van rekenen af. Volgende week starten we met blok 9. Hierin 
komen de volgende doelen aan bod: 

- Doortellen en terugtellen met stappen van 2, 5, 10 en 20. 
- Optellen en aftrekken  
- Verhaalsommen 
- Maken van bouwtekeningen.  

 
Deze week leren de kinderen de spellingsafspraak van 'muisje'. Dit zijn verkleinwoorden die 
eindigen op -je, -pje of -tje. Zoals altijd hebben de kinderen maandag de dicteewoorden 
meegekregen om te oefenen. Succes! 
 
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   
 
  



Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
 
Rekenen: vorige week hebben we blok 8 afgesloten met de toets. De resultaten staan in 
parnassys. De voortoets van blok 9 is ook afgenomen en de nieuwe rekendoelen zijn: 
-Hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot en met 1000 
-Optellen en aftrekken in een verhaalsom 
-Vermenigvuldigen d.m.v. splitsen. Voorbeeld 3x17= 3x10 plus 3x7 
-Meten: lengte maten. Juiste maat invullen in verhaaltje. Bijvoorbeeld; de caravan is in 
werkelijkheid 4 centimeter / 4 meter lang. 
 
Spelling blok 6 :  
De stam regel: de ik vorm van een werkwoord. Bijvoorbeeld spelen, ik speel 
Dertig: woorden die eindigen op ig (je spreekt ig uit als ug) 
Heerlijk: woorden die eindigen op lijk (je spreekt lijk uit als luk) 
U heeft vast gehoord over onze Tijdmachine. Wij zijn gestart met het project de tijdmachine. 
De leerlingen werken hieraan tijdens geschiedenis (welke tijd stap jij uit en zoek daar 
informatie over) aardrijkskunde (welke plek op de wereld) taal (verhaal schrijven) creatief 
(knutsel ontwerp uit of over de tijd). Het is fantastisch om te zien hoe ieder kind op zijn 
manier hiermee aan de slag gaat/is. 
 
De specialisten van groep 6:  
 
Rekenen: 
Wij werken aan het rekenen met grote geldbedragen, plattegrond lezen en breuken! 
We oefenen ons een breuk (flauw grapjes…sorry…) met de werkwoordspelling! 
 
Topo: 
Deze week krijgen de kinderen hun nieuwe topoblad mee, met datum er op geschreven. 
 
Spreekbeurten: 
Het inschrijfformulier voor de spreekbeurten hangt op de gang, bij de deur. 
De spreekbeurten gaan over het zelfde onderwerp als het werkstuk. Dus dat scheelt enorm 
in de voorbereiding. 
Powerpoints, foto’s en films zijn natuurlijk toegestaan. 
 
De toppers van groep 7:  
 
Rekenen:  
Vandaag hebben de leerlingen een rekentoets gehad van het vorige hoofdstuk. We hebben 
hier iets langer over gedaan omdat er in dit hoofdstuk lastige doelen naar voren kwamen. 
De leerlingen hebben ontzettend hard gewerkt! Vandaar dat de leerlingen nog geen nieuw 
huiswerkblad hebben mee gekregen.  
De doelen waar we donderdag mee gaan starten zijn:  

- Afronden en vermenigvuldigen van kommagetallen met 10 en 100. 

- Oppervlakte, omtrek en de inhoud berekenen. 

- Handig geldbedragen bij elkaar optellen. 

- Gepast betalen.  



Spelling:  
We zijn bezig met werkwoordspelling, tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid 
deelwoord en met de regels opa’s en journaal (Franse leenwoorden). De leerlingen kunnen 
oefenen via het programma BLOON. Met inlogcode: banier7 (gebruikersnaam en 
wachtwoord)  
 
Verkeer:  
We hebben de afgelopen maanden hard geoefend voor het verkeersexamen. Hiervoor 
hebben we gewerkt uit een speciale uitgave van Veilig Verkeer Nederland. Deze hebben wij 
vandaag helemaal uitgewerkt en hebben de leerlingen ook mee naar huis gekregen. Hieruit 
kunnen ze het examen leren want volgende week donderdag 6 april is het theorie examen. 
De leerlingen krijgen ook geen andere toets deze komende twee weken zodat ze goed 
kunnen leren voor het examen verkeer. Dit kunnen ze ook doen via de VVN app en via de 
website: examen.vvn.nl 
 
De toppers van groep 8: 
 
De eindtoets is verzet naar de volgende data: 8, 9 en 11 mei.  
 
We zijn in de klas met het thema geld bezig. Zowel met rekenen en taal gaan we met dit 
thema aan de slag. Ook zijn we afgelopen maandag naar een voorstelling in het Atlas 
theater geweest over het thema geld.  
 
Rekenen:  
We gaan de komende weken met de volgende doelen aan de slag:  
- Rekenen met procenten 
- Kortingspercentage berekenen 
- Percentages koppelen aan breuken en decimalen 
 
Taal 
We gaan de komende weken met de volgende doelen aan de slag:  
-Bijvoeglijke naamwoorden 
-Zelfstandig naamwoorden  
-Lidwoorden 
-Persoonlijke voornaamwoorden 
-Voorzetsels 
 
Topo:  
Vrijdag 31 maart hebben we de eerstvolgende topotoets. 
 
Bargerveen 
Maandag 10 april gaan we met de klas naar het Bargerveen. Het is `s ochtends van 9:00 tot 
11:30 uur. Is er nog een ouder die mee zou willen als begeleider?? 



Opstaan  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 3 

 

Dat het lente wordt is nu goed te zien. De bomen worden weer groen, en we zien bloemen in de perken 

tot bloei komen. De natuur staat op uit een lange winterslaap. Het thema van Trefwoord voor de 

komende weken is Opstaan. Met dit thema zullen we ook het paasfeest beleven.  

 

Pasen, een feest met veel betekenissen 

Pasen is uitlopende takken, bloeiende forsythia, kuikens uit het ei. Het is niet toevallig dat Pasen in de 

lente wordt gevierd. De natuur zelf is het belangrijkste symbool om de betekenis te duiden. Het 

christelijke paasfeest borduurt voort op het joodse Pesachfeest, waarin de bevrijding uit de slavernij van 

Egypte wordt herdacht. Dit feest valt weer samen met een nog ouder joods voorjaarsfeest rond de 

eerste oogst. In het christelijke paasfeest staat de thematiek van vernieuwend leven centraal.  

Het verrijzenisverhaal van Jezus is moeilijk te begrijpen. Ook de evangelisten die 

deze verhalen hebben geschreven, hebben ermee geworsteld. Nergens is het opstaan 

van Jezus letterlijk beschreven. Wel lezen we hoe vrouwen op paasmorgen het graf 

bezoeken, ontdekken dat het leeg is, en van een engel te horen krijgen dat Jezus is 

opgestaan. Het verhaal klinkt al bijna tweeduizend jaar.  

Pasen is leven, zoals de natuur na een doodse winter tot leven komt, zo mogen 

mensen geloven dat Jezus die bij leven opstond tegen onrecht, uitsluiting en 

machtsmisbruik, onder ons opnieuw tot leven komt.  

 

Opstaan met lef… 

In dit thema ontdekken kinderen verschillende betekenissen van opstaan. Het begint met ’s ochtends je 

bed uitkomen en actief worden. Doen wat nodig is. Een ander en jezelf vooruit helpen.   

Opstaan kan ook betekenen het opnemen voor mensen die in de 

verdrukking komen. Opstandig worden bij het zien van onrecht. 

Kinderen zien een film die speciaal voor Trefwoord is gemaakt. In 

deze film verbergt de twaalfjarige Floor een Irakees klasgenootje 

die uitgezet dreigt te worden.  

Het zijn voorbeelden van opstaan, voorbeelden van geloven in 

het goede. Voorbeelden die laten zien dat de boodschap van 

Jezus springlevend is.  

 

Pasen vieren betekent niet enkel het wonder van tweeduizend jaar geleden herdenken. Pasen is geloven 

dat Jezus ook onder ons leeft, dat wij zo tot leven mogen komen. Dat zijn grote woorden die mensen tot 

uiting brengen in kleine of grote moedige daden.   

Jezus’ opstaan uit de dood met Pasen is en blijft een groot mysterie. We kunnen 

het niet verklaren, maar we kunnen er wel mee leven. Dit verhaal vormt een 

belangrijke inspiratiebron die mensen moed en lef geeft om zelf op te staan voor 

een meer humane wereld.  

 

Op deze wijze hopen we met de kinderen het paasfeest te beleven. En bovenal 

hopen we dat de kinderen er het vertrouwen uit putten dat zinvol is op te staan 

tegen onrecht, uitsluiting in het klein en in het groot.   
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PALMPAASMIDDAG 
ZATERDAG 8 april a.s. 

 
Alle kinderen tot en met 12 jaar willen wij uitnodigen voor de 

Palmpaasoptocht met medewerking van Muziekcorps DES en onze Jeugd- en 
Kinderdansgroep. 

 
Kom om 13.15 uur met een versierd “Haantie op een stokkie” bij het 

gemeentehuis in Emmen. 
 

 
 

Na de optocht is er een kinderprogramma m.m.v. poppentheater Jinky’s 
Mikmak in het Jeugdgebouw, ingang Sterrenkamp. 

Deelname aan deze middag is gratis. 
 

Op 5 april is er een workshop voor ouders, opa’s en oma’s om een  
“Haantie op stokkie” te maken. 

Aanvang 18.00 uur in de Meester Vegterschool te Emmen 
Voor de aanmelding en kosten kunt u bellen met 

Wijna Vleems tel: (0591) 564181  
Ina Zwiers tel: (0591) 361030. 
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