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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  

www.rkbsdebanier.nl 

 

 
April 
11-04 Paasviering in de kerk 
13-04 Natuursprongdag groep 5 Bargerveen 
13-04 Paaseieren zoeken op school 
14-04 Goede Vrijdag, kinderen vrij 
14-04 Schoolvoetbaltoernooi 
17-04 Tweede paasdag, kinderen vrij 
18-04 OV vergadering 
19-04 Markt voor Afrika, groep 7 
21-04 Ochtend koningsspelen, groep 1, 2 en 3 om 12 uur vrij  
Maandag 24-04 t/m vrijdag 28-04 meivakantie 
 
Mei 
03-05 Dag tegen pesten 
04-05 Kinderen vrij i.v.m. studiedag team 
05-05 Kinderen vrij i.v.m. Bevrijdingsdag 
14-05 Moederdag 
20-05 Eerste Heilige Communie 
23-05 MR vergadering 
25-05/26-05 Kinderen vrij, Hemelvaart en vrije vrijdag 
29-05 Start Wandelvierdaagse 
 
 

Nieuws vanuit de school 
 
Pasen en vastenactie 
 
Alle kinderen hebben erg hun best gedaan voor de vastenactie, met elkaar hebben we dan 
ook €505,78 bij elkaar gespaard. Super knap gedaan! Via deze weg wensen we iedereen een 
heel fijn paasweekend!  
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Voortgang Peuterspeelzaal 
 
De voorbereidingen voor de komst van de peuterspeelzaal zijn in volle gang, de 
buitenspeelplaats is gerealiseerd maar krijgt komende week nog een kleine aanpassing. Ook 
worden binnen de nodige voorbereidingen getroffen en is het de bedoeling dat alle 
werkzaamheden eind volgende week klaar zijn. Vervolgens moeten we dan eerst wachten 
op de GGD, zij moeten de ruimte goedkeuren voordat de peuterspeelzaal zijn intrek mag 
nemen. Wanneer dit afgrond is zal de peuterspeelzaal naar onze school verhuizen. We zien 
uit naar een mooie samenwerking! 
 
Dag tegen pesten 
 
Ieder jaar werken we jaarlijks met alle groepen over het thema pesten, dit jaar doen we dit 
op woensdag 3 mei. We starten deze dag altijd met een gezamenlijke opening en staan we 
stil bij het thema pesten middels verhalen, filmpjes en gedichten. Vervolgens werken alle 
kinderen in de eigen groep over dit thema en presenteren we aan het eind van de dag aan 
elkaar wat we hebben gedaan en geleerd. Een waardevolle dag voor de kinderen en het 
team. 
 
Koningsspelen 
Wijziging!!! 
 
In het vorige weekbericht heeft gestaan dat de groepen 4 t/m 8 deze dag zelf moesten 
zorgen voor het ontbijt op school en dat de school zou zorgen voor de lunch. De 
oudervereniging heeft nu aangegeven dat zij graag ook het ontbijt willen verzorgen. De 
kinderen hoeven dus deze dag niets zelf mee te nemen!! Voor alles wordt gezorgd. De 
situatie voor de groepen 1, 2 en 3 blijft hetzelfde. Deze groepen hoeven ook niets mee te 
nemen.  
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 en later op de dag ook een lunch in de klas. De 
kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen. Wilt u verder rekening houden 
met het weer? Denk aan regenjas, regelaarzen en dergelijke. 
 
We willen de oudervereniging dan ook hartelijk bedanken dat zij dit mogelijk maken! 



 

  



Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws uit groep 1 
 
We gaan de laatste week van het thema lente/Pasen in. We hebben veel geoefend met 
zingen voor de Paasviering in de kerk. Aankomende donderdag gaan we eieren zoeken op 
het plein. We hebben mooie Paasbakjes gemaakt. Na het Paasweekend gaan we verder met 
het thema moederdag. Deze loopt door tot twee weken na de meivakantie. Juf Gwen is 
woensdag 19 april voor het laatst bij ons in de klas. Zij is bijna klaar met haar opleiding.  
De kinderen hebben ook al veel zin in de Koningsspelen op vrijdag 21 april. We zijn dan ook 
al goed aan het oefenen met het dansje van ‘Okido’. 
 
Verder werken we in de groep aan: 
-de letter p 
-zelfredzaamheid 
-gooien en vangen met een kleine en grote bal 
-kleuren en vormen 
-het cijfer 10 
-tellen 1-10 
-vouwen 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Wat hebben we een prachtig weer de afgelopen dagen gehad. De kinderen konden lekker 
buiten alles ontdekken en spelen. Het bezoekje bij de kinderboerderij was erg geslaagd. We 
hebben lammetjes gezien en zelfs een baby vogeltje.  
Vorige week hebben we een workshop gehad bij de Fabriek in Emmen. Eerst mochten we 
zelf alle kunst bekijken en daarna zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan. Deze week halen 
we de gemaakte kunstwerken op en dan komen ze waarschijnlijk in de speelzaal te hangen. 
Op school zijn we druk bezig met het thema Lente en we werken nu ook aan het thema 
Pasen. We hebben een paasmandje gemaakt want we willen graag eitjes zoeken. We 
hebben eieren versierd en een rekenspel met eieren gedaan. En we zijn heel druk met alle 
liedjes oefenen die we gaan zingen in de kerk. 
 
Verder werken we aan: 
-kippenhok ontwerpen en bouwen 
-kleien  
-vouwen 
-omgaan met gevoelens 
-auditieve waarneming 
-rijmen met het thema Pasen 
-sorteren/rangschikken 
-letter i 
-goede volgorde naleggen 
 
 
  



Bericht van de kanjers van groep 3 
 
Op woensdag 12 april is juf Monique het eerste deel van de ochtend in de groep i.v.m. 
afspraak van juf Jorien. 
Aanstaande donderdag 14 april gaan we eieren zoeken met alle groepen, daarom komt de 
gymnastiek te vervallen. 
In de week van 18 april t/m 20 april heeft juf Jorien verlof. 
Op dinsdag 18 april is juf Jannie in groep 3 en op 19 en 20 april is er een invaller in de groep. 
 
We werken deze week en volgende week nog steeds aan kern 9. 
De volgende onderdelen komen aan bod:   
* 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. Elke week zet ik twee nieuwe lijsten klaar die ze kunnen oefenen. Deze 
oefenen we op school ook. 
Website: www.bloon.nl    
Inloggen leerling:  
Naam: (getal)kanjer  
Wachtwoord: groep3   
 
Met rekenen zijn we inmiddels gestart met blok 9.  
In dit blok werken we aan de volgende onderdelen:    
-Getallenlijn t/m 100: kunnen tellen en schrijven tot 100 

-Rekenen t/m 20 
-Optellen in een opteltabel 
-Splitsen van de getallen 6 t/m 9 
Probeer thuis ook met de kinderen de getallenlijn t/m 100 te oefenen, hoeveel stappen is 
het van hier tot... bijvoorbeeld en laat ze het getal opschrijven. 
 
Met schrijven hebben we de afgelopen weken de volgende schrijfletters gehad:    
d, oe, z, ij en h. Blijf de letters thuis ook oefenen met de kinderen.  
 
We hebben de afgelopen weken elke twee weken een nieuwe regel in de groep gehad die 
we elke dag evalueren. De kinderen mogen aangeven welke regel de belangrijke regel wordt 
van de komende twee weken. 
De volgende regel staat de komende twee weken centraal: 
Stop, hou op!  



Dit is een herhaling, met deze regel zijn we vier weken geleden ook gestart, maar de 
kinderen gaven aan dat deze regel nog wel wat beter kan. 
Dus de komende twee weken gaan we hier hard mee aan de slag. 
 
Groetjes juf Jorien 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
De volgende rekendoelen komen in blok 9 aan bod:  
* Doortellen en terugtellen met stappen van 2, 5, 10 en 20.  
* Optellen en aftrekken   
* Verhaalsommen  
* Maken van bouwtekeningen.  
 
In de klas zijn we nog bezig met het oefenen van de tafel van 1 t/m 5 en 10.  
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  
- Nieuwsbegrip XL  
- Squla (werkt tot 15:30u)  
- Bloon  
 
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  
 
Het gaat de goede kant op met onze eitjes in de broedmachine. Er zijn 5 van de 6 bevrucht. 
Als alles goed gaat, dan worden de kuikentjes na Pasen geboren (toepasselijk!). Hopelijk zijn 
ze dan gezond.  
 
Alvast een fijn paasweekend gewenst! 
 
Groetjes, 
Meester Peter Snippe 
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Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
 
Bargerveen: 
Donderdag 13 april gaat groep 5 naar het Bargerveen. Op klasbord stond vorige week een 
oproep aan ouders om te brengen of te halen. Helaas stond daar de verkeerde datum! Het 
is dus donderdag 13 april 2017. Wij vertrekken rond twintig voor 9 naar het Bargerveen en 
gaan rond half 12 weer terug naar school. Opgave graag via klasbord of middels een briefje 
aan de juf. 
De gymles van woensdag komt te vervallen. 
 
Snappet: 
Groep 5 mag een pilot draaien met Snappet. Dit is een digtale rekenmethode waarbij iedere 
leerling op eigen niveau aan zijn (eigen specifieke) leerdoelen kan werken. Het systeem past 
het niveau bij elke opgaven aan. Naast de digitale opdrachten maken we nog steeds gebruik 
van onze eigen kennis en bieden we de lessen natuurlijk ook met onze eigen concrete 
materialen aan. Wij zijn op de Sint Fransschool in groep 5 geweest en hebben gezien hoe ze 
daar met Snappet werken. Ook hebben wij een workshop gevolgd. Wij zijn zeer enthousiast 
en benieuwd wat het voor onze leerlingen kan betekenen.  
 
De specialisten van groep 6:  
 
Rekenen: 
Wij werken aan het rekenen met grote geld bedragen, waardebepaling van cijfers, het 
metriekstelsel en plattegronden lezen! 
 
Spelling: 
De regel van majesteit en de werkwoordregels krijgen nu extra aandacht! 
 
Topo: 
Donderdag hebben wij de topo van Gelderland. 
Daarna is Utrecht aan de beurt. 
 
Spreekbeurten: 
De kinderen hebben een datum gekozen wanneer zij hun spreekbeurt houden, helpt u wel 
mee met de voorbereidingen? Dat is wel belangrijk. 
 
Practicum: 
Wilt u de kinderen kleine, schone potjes of bakjes meegeven die gesloten kunnen worden? 
We willen graag eens sauzen maken, maar dan moet het wel mee kunnen naar huis (dat is 
beter voor mijn lijn). 
 
De toppers van groep 7:  
 
De leerlingen van groep 7 zijn razend enthousiast om onze stage juf, juf Janine te gaan 
helpen om geld in te zamelen voor leerlingen in Malawi, Afrika. Juf Janine gaat voor twee 
weken naar Afrika toe. De leerlingen hebben daarom bedacht dat ze een winkel/markt 
willen gaan beginnen. Op deze markt zijn er leuke activiteiten en zijn er etenswaren te koop. 



Deze markt is op woensdagmiddag 19 april van 12.30 uur tot 13.30 uur geopend en 
iedereen is welkom in de speelzaal en in groep 7 bij ons op de Banier! Wel geldt hier op = 
op. P.S. Het is voor ons het makkelijkste als u kleingeld meeneemt.  
 
Spreekbeurten:  
De leerlingen kunnen bij mij hun spreekbeurt plannen. De eerst volgende die nu gepand 
staat is van Tessa op 2 mei.  
 
Topo:  
Aankomende donderdagmiddag hebben de leerlingen hun topotoets over Oost-Europa.  
 
Engels:  
Donderdag 20 april.  
 
Gevangenismuseum:  
Woensdag 10 mei gaan wij met groep 7 naar het gevangenismuseum te Veenhuizen. Wij 
worden daar verwacht om 11 uur. Wie van de ouders zou met ons daar naartoe willen 
rijden? 
 
De toppers van groep 8: 
 
Schoolvoetbal:  
Komende vrijdag is het schoolvoetbaltoernooi. We gaan `s ochtends om half 9 verzamelen 
op de parkeerplaats tussen de Banier en de OBS.  
Hoe lang deze dag precies gaat duren is niet bekend. Wanneer ze niet door gaan dan is het 
alleen `s ochtends en als ze wel door gaan dan moeten ze in de middag ook nog wedstrijden 
spelen.  
De kinderen krijgen op donderdag al het tenue mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze dit 
vrijdagochtend thuis al aantrekken. We gaan ons dus niet omkleden bij het voetbalveld van 
Angeslo.  
 
 
 
  



 

Tien woorden  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 4 

 

Je hoort mensen nog wel eens verzuchten… “Als iedereen zich nu aan de tien geboden zou houden, zag 

de wereld er een stuk beter uit”.  

In de weken van 17 april tot 5 mei staan ze in de Trefwoordlessen centraal.  

Niet doden, niet stelen en niet liegen. Wie zal daarvan de zin in twijfel trekken? Je hoeft er geen christen 

voor te zijn.  

Maar die eerste drie van de tien geboden: ‘geen afgoden vereren’, ‘Gods naam met eerbied gebruiken’ 

en ‘de dag des Heren heiligen? Om die te begrijpen moeten we terug naar het Bijbelverhaal over Mozes 

en de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De Tien Woorden zijn richtlijnen voor een leven in vrijheid.  

 

Wijze richtlijnen 

We hoeven tegenwoordig maar naar het nieuws te kijken om te weten dat een 

vrijheidsstrijd al snel ontaardt in een nieuwe dictatuur. Alles wat voor de 

revolutie verboden was, wordt erna verplicht.   

Het Bijbelse verhaal van de bevrijding bevat een grote wijsheid: vrijheid vraagt 

om oefening. Vrijheid vraagt om eerbied voor de vrijheid zelf. Vrijheid kunnen 

mensen alleen waarborgen met regels die jouw vrijheid en die van je 

medemens beschermen.  

Het eerste van de tien woorden bedoelt: De vrijheid is geschonken, voorkom 

dat je elkaar opnieuw tot slaaf maakt. Geld, succes, macht zijn afgoden die onvrij maken.  

Het tweede woord zegt: Niet nodig om Gods naam overal bij te roepen.  Mensen zijn vaak zelf 

verantwoordelijk voor wat ze doen. Kijk ook uit met mensen die te pas en te onpas met Gods wil te koop 

lopen. Voor je het weet onderdrukken ze groepen mensen in Gods naam.  

Slaven, maar ook mensen die aan hun werk verslaafd zijn, werken zeven dagen in de week. Vrijheid 

betekent ook de tijd nemen om vrij te zijn en samen te genieten. Het is je gegund.  

 

Tien woorden van vrijheid 

Tien woorden: ze leren hoe je met vrijheid om kunt gaan, hoe je de vrijheid 

van jezelf en die van anderen waarborgt. Het zijn levenslessen voor goed 

samenleven. De kinderen horen over deze tien woorden of waarden:  

“Liefde”, “Rust”, “Leven”, “Eerlijk”, “Bezit”, “Respect”, “Eerbied”, “Tevreden”, 

“Trouw”, “Vrijheid”.  

Dat zijn belangrijke woorden/waarden, die verbonden worden met de 

bijbelse 10 Woorden. In de Trefwoordlessen onderzoeken de kinderen elke 

dag één van deze woorden en ontdekken wat het voor henzelf en de anderen 

betekent.  

 

We hopen en geloven dat deze waardevolle woorden belangrijke richtlijnen zijn voor onze kinderen en 

daarmee voor de toekomst van onze samenleving.   
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