
  

 

17 
 2 mei – 16 mei 

 
 

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 

 

 
Mei 
03-05 Dag tegen pesten 
03-05 Bingoavond v.a. 19.00  
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 
 
Koningsspelen 
Via deze weg willen we alle ouders die hebben geholpen tijdens de Koningsspelen ontzettend 
bedanken, het was een geslaagde ochtend! Ook bedanken we de oudervereniging voor de extra's bij 
het ontbijt en de lunch. 
 
Bingoavond 
Op woensdag 3 mei vindt er weer een gezellige bingoavond plaats op de Banier. U bent vanaf 19.00 
van harte welkom! 
 
Tevredenheidspeiling  
In maart is de tevredenheidspeiling afgenomen, ouders, leerlingen vanaf groep 5 en het team 
hebben deze peiling ingevuld. De uitkomst zal in de volgende MR vergadering besproken worden. 
Gisteren hebben we de uitkomst van de verschillende peilingen in het team besproken. Zowel de 
peiling van de kinderen als het team zijn zeer positief, hoger dan het landelijke gemiddelde. De 
ouderpeiling ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde maar hoger dan de peiling in 2014 (60% van 
de ouders heeft de peiling ingevuld). In het team hebben we de opmerkingen van ouders uit de 
peiling met elkaar besproken. We willen de ouders bedanken voor hun positieve opmerkingen en 
het inbrengen van goede ideeën maar ook voor het delen van zorgen. Wat we regelmatig hebben 
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kunnen lezen is dat ouders zich zorgen maken over het plein, weinig overzicht , teveel hoekjes en 
verstopplekjes. Als team erkennen we dit en willen we kijken hoe we dit nog beter kunnen 
organiseren. Ook hebben we andere zorgen van ouders gelezen maar niet altijd gehoord tijdens de 
ontwikkelgesprekken of andere gespreksmomenten. Wanneer u de behoefte heeft om deze zorgen 
met ons te delen dan bent u van harte welkom zodat we samen met u naar een passende oplossing 
kunnen zoeken. De samenvatting van de ouder en leerling peiling zal nadat deze in de MR is 
besproken ook met u worden gedeeld. 
 
Ontruimingsoefening 
Vanmorgen heeft er een ontruimingsoefening op school plaats gevonden. De ontruiming is goed 
verlopen, de kinderen bleven rustig en waren snel buiten, een dikke opsteker voor iedereen!! In het 
team evalueren we de ontruiming en passen we waar nodig het ontruimingsplan plan aan. Voor de 
zomervakantie zal er nogmaals een ontruiming plaats vinden maar dan onaangekondigd voor zowel 
de kinderen als het team.  
 
Studiedag 4 mei 
A.s. donderdag heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij evenals de vrijdag erna, 5 
mei. Tijdens de studiedag staat de ochtend in het teken van de Vreedzame School. Blok 6 "We zijn 
allemaal anders" komt aan de orde evenals de evaluatie van het eerste invoeringsjaar en alvast 
vooruit kijkend naar het tweede jaar.  
's Middags gaan we o.l.v. een orthopedagoog van Primenius aan de slag met gepersonaliseerd 
rekenonderwijs, zowel onderliggende theorie als praktijkopdrachten. 
 
Nieuw lid MR  
We mogen in de MR een nieuw lid verwelkomen! Jacqueline Horstman. Wij hebben 1 opgave gehad 
voor de MR. Jacqueline Horstman zal volgend schooljaar toetreden tot de MR en zal vanaf nu de 
vergaderingen bijwonen.  
 
In tegenstelling tot wat eerder is gezegd zal Simone Berends aftreden aan het eind van het 
schooljaar. Tamara Nienhuis zal wegens continuïteit van de MR nog 1 jaar doorgaan, Tamara zit 
officieel nog maar 3 jaar in de MR en kan daarom nog 1 jaar door.  
 
Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn horen wij die graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Janine Buter  
 
Verkeerswerkgroep 
We houden ons als verkeerswerkgroep flink bezig met de verkeersveiligheid om de school. Zoals 
jullie vast meegekregen hebben zijn er prachtige borden ontworpen door de leerlingen. Dit in 
samenwerking met de O.B.S., de Proam en het Blokje. Inmiddels zijn de borden geplaatst en zijn we 
daar super trots op.  
 
Het is natuurlijk niet voldoende om alleen borden te plaatsen en daarom vragen wij om uw 
medewerking. We hebben een plattegrond bijgevoegd. Waar het rood gemaakt is houden we het 
liever overzichtelijk en daar dus liever niet staan met de auto. Op de donkergroene gebieden zou het 
geen probleem zijn. Ook onze wijkagent heeft even meegekeken en ze vindt het een prima plan. En 
als u wat langer op school bent kunt u natuurlijk ook bij de ingang van de groepen 1 en 2 parkeren.  
 
Alvast bedankt voor het samen creëren van een veilige schoolomgeving.  
Groetjes de verkeerswerkgroep.  



Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws uit groep 1 
De Koningsspelen waren erg leuk en wat hadden we geluk met het weer. Een mooie afsluiting van de 
week. Daarna konden we allemaal even een weekje vakantie houden. Nu gaan we verder met het 
thema ‘Moederdag’ en ook blijft de lente nog een beetje centraal staan. Het thema duurt maar kort, 
aangezien de kinderen 4 en 5 mei vrij zijn. We praten onder andere over Moederdag aan de hand 
van een praatplaat. Woensdag 3 mei is de dag tegen pesten, deze dag gaan we met de hele school 
openen en ook afsluiten. Voor de vakantie zijn we gestart met blok 5 van de Vreedzame school ‘We 
dragen allemaal een steentje bij’. Dit was een mooie aanleiding om te beginnen met taakjes, zoals 
tafels schoonmaken, de vloer vegen, etc. De kinderen mogen elke maandag een taakje kiezen voor 
de hele week. Deze taakjes worden aan het eind van de dag uitgevoerd. Zo kunnen de kinderen met 
elkaar leren zorg te dragen voor onze klas. 
 
Verder werken we de komende weken aan: 
-Engels met Bobo thema ‘spring’ 
-de letters a en d 
-zelfredzaamheid 
-springen 
-rijmen 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
De vakantie is weer voorbij gevlogen. Iedereen is goed uitgerust en daarom kunnen we extra goed 
ons best doen de komende weken. En dat is ook wel belangrijk want we gaan aan het werk voor 
Moederdag. Het grote geheime project…. Voor de vakantie hebben we Koningsspelen gevierd, de 
kinderen hebben een leuke/sportieve dag gehad.  
Woensdag is de Dag tegen Pesten en hier gaan we in de klas aandacht aan besteden. We gaan 
opdrachten doen waarbij je veel moet samenwerken en we willen iets knutselen met het thema 
Pesten.  
 
Verder werken we aan: 
-letterkennis 
-afstanden en inhouden meten 
-bouwen vanaf een plattegrond 
-auditieve synthese 
-spiegelen 
-hakken van woorden in klanken 
-getallen automatiseren 
-rijmen 
-hoeveelheden  
 
Daarnaast nemen we deze week afscheid van Dayne Hoorn uit groep 2. Maandag 8 juni zal Dayne 
naar basisschool de Kap in Klazienaveen gaan. We vinden het jammer dat Dayne weg gaat en zullen 
hem ontzettend gaan missen maar daarnaast willen we Dayne heel veel plezier wensen op zijn 
nieuwe school.  
 
  



Bericht van de kanjers van groep 3 
Allemaal bedankt voor het mooie versierde klaslokaal, nog een verrassing, echt super! 
We zijn deze week met Lezen begonnen aan kern 10. 
De volgende onderdelen komen aan bod:   
-De kinderen kunnen woorden met -eeuw, -ieuw en –uw correct en vlot lezen |(leeuw, nieuw, duw). 
-De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden, zoals stekker, starten, stengel, slechte correct en 
vlot lezen. 
- De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open 
lettergreep is, zoals jaren, lezen, bomen, muren, correct en vlot lezen. 
- De kinderen kunnen mmkm (spaar), mkmm, (vast), mmkmm (start) woorden correct schrijven 
-De kinderen kunnen woorden met sch- (school) correct schrijven. 
Blijf het lezen dagelijks oefenen met de kinderen. 
 
Met Rekenen werken we inmiddels ook aan Blok 10. In dit blok komen de volgende onderdelen aan 
bod: 
-Erbij en eraf sommen t/m 20 met tientaloverschrijding (8+6= / 17–9=) 
-Oppervlakte bepalen, welke oppervlakte is groter / kleiner 
-Rekenen met geld, hoeveel geld krijg je terug als je betaald met 10 of 20 euro. 
-Sommen uitrekenen in een opteltabel met moeilijkere sommen 

 
Per week zet ik in het programma Bloon 2 nieuwe lijsten met nieuwe spellingsregels klaar, die we op 
school oefenen, maar die de kinderen thuis ook kunnen oefenen.  
Met dit programma leren ze woorden correct schrijven en controleren, dit is goed voor de spelling 
van de woorden.  
Website: www.bloon.nl    
Inloggen leerling:  
Naam: (getal)kanjer  
Wachtwoord: groep3   
 
Op dinsdag 9 mei hebben wij de Natuursprongdag in het Bargerveen, hiervoor heb ik nog niet 
genoeg ouders die kunnen rijden. Als u zou willen en kunnen rijden, wilt u zich dan opgeven via 
Klasbord of bij mij. Alvast bedankt. 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
We gaan de komende periode aan de slag met de nieuwe rekendoelen. Dat zijn de volgende doelen: 

- Tafels van 2, 5 en 10 
- De getallenlijn 
- Optellen en aftrekken 
- Verhoudingen. 

 
Deze week was een herhalingsweek voor spelling, dus we hebben geen dictee. Volgende week wel 
weer zoals gebruikelijk. Het zou mooi zijn als de kinderen thuis het automatiseren in RekenTuin en 
TaalZee geregeld bijhouden en het lezen met de leesbladen. Alvast bedankt! 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
In groep 5 hebben we de komende periode tot de zomervakantie de mogelijkheid om een nieuw 
programma uit te proberen genaamd Snappet. Hier kunnen we diverse vakken in maken. Dit 
programma betekend niet dat we alles waar we nu mee bezig zijn over boord gooien maar we 
gebruiken het als aanvulling voor waar we al mee bezig zijn. 
 



Zo gaan we voor rekenen werken aan de doelen die we eind groep 5 gehaald moeten hebben maar 
ook met de volgende doelen van blok 10: 
-tafels 1 t/m 10 op tempo 
-deelsommen met rest 17:3= 
-We kijken hoeveel kleine doosjes er in een grote doos passen 
-we kunnen geldbedragen bij elkaar optellen bv: 6,35+0,10+1,45+2,60 
 
Voor spelling gaan we bezig met de volgende regels: 
Opa's (woorden in het meervoud met 's en met de s er aan vast)  
's avonds (met en zonder hoofdletter) 
 
Bij taal sluiten we volgende week hs 9 en 10 af met een toets. 
 
IPad leeg: 
 
De laatste tijd merken we steeds vaker dat de kinderen met een (bijna) lege Ipad op school komen. 
Wilt u er thuis voor zorgen dat de IPad opgeladen mee naar school gaat. Dat voorkomt teleurstelling 
bij de kinderen op school. 
 
De specialisten van groep 6:  
 
Rekenen: 
Een nieuw blok! De ene laatste!  
Grafieken en breuken voeren weer de boventoon. Ook werken we verder met het rekenen met 
grote bedragen. 
 
Topo: 
Utrecht staat voor 12 mei in de boeken! Helpt u uw kinderen weer mee met leren? Ik heb extra 
bladen in de klas liggen voor het geval de hond er weer eentje opeet. 
 
Glazen flessen gevraagd!  
Bierflesjes…wijnflessen…als het maar een glazen fles is s.v.p. Deze willen wij gebruiken voor 
handvaardigheid/techniek! 
 
De toppers van groep 7:  
 
Volgende week gaan wij naar het gevangenismuseum. Ik heb al 4 opgaves! Super! Ik heb in principe 
nog 1 auto nodig. Als er nog iemand zou kunnen rijden zou dat heel fijn zijn. Opgeven kan ook via 
klasbord.  
 
Rekenen:  
Vandaag hebben wij het hoofdstuk afgesloten. Volgende week zullen wij starten met een nieuw 
hoofdstuk. Hierbij komen de volgende doelen aanbod:  

- Tel geldbedragen handig bij elkaar op.  

- Oppervlakte, inhoud en omtrek berekenen.  

- Betaal met zo weinig mogelijk briefjes en munten 

- Keersommen met geldbedragen (kommagetallen) 

Spelling:  
Wij werken verder aan de regel Journaal, Franse leenwoorden en werkwoordvervoeging.  
 



Topo:  
Volgende week vrijdag hebben de leerlingen de topo toets van Noord-Europa.  
 
Engels:  
15 mei is de volgende topotoets.  
 
Glazen pot:  
Zou elke leerling een grote glazen pot mee kunnen nemen? 
 
De toppers van groep 8: 

Op 8, 9 en 11 mei vindt de eindtoets Route 8 plaats. Vandaag is hierover een brief mee gegaan. Op 
de volgende websites kunnen kinderen nog even oefenen hiervoor. www.jufmelis.nl  
www.meestermichael.nl  www.leestrainer.nl  

Bezoek kamp Westerbork.  
We zijn van plan om op donderdag 22 juni met de klas naar kamp Westerbork te gaan. We zullen 
dan `s ochtends iets voor half 9 vertrekken en `s middags om 14:00 weer terug op school zijn. We 
hebben echter nog wel ouders nodig die mee kunnen/willen rijden. Wie o wie????  

Vormsel. 
Op dinsdag 16 mei zal de eerste vormselles plaats vinden. Deze zal gewoon in de klas zijn vanaf half 
9. Hierna hebben we nog aansluitend 3 lessen die plaats vinden op de dinsdag.  
16 Juni is het vormsel in de kerk.  
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Vrijheid  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 1 

 

In de weken van 8 mei tot 24 mei werken de kinderen in Trefwoord rond 

het thema “Vrijheid”. De maand mei begint ieder jaar met de herdenking 

van de zwaar bevochten vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Herdenken is 

tegen elkaar zeggen: we willen zorgen dat die vrijheid er blijft en dat die 

vrijheid mogelijk wordt voor anderen die in onvrijheid leven. 

 

Maar wat is vrijheid? Dat je vrij bent om alles te doen en te zeggen? 

Vrijheid is méér dan zomaar doen waar je zin in hebt. Vrijheid heeft te 

maken met de ruimte om te zijn of te worden wie je bent. 

 

Vrijheid moet vaak bevochten worden. Zo vertelt ook het bijbelverhaal over de bevrijding uit Egypte: het 

joodse volk in Egypte mag niet zijn eigen feesten vieren en mag zelfs geen kinderen krijgen, jongetjes 

worden gedood. Ze zijn niet meer dan slaven. Maar dan zijn daar gelukkig een paar vrouwen die 

opstandig worden en zorgen dat de jongetjes toch blijven leven. Zo redden ze de pasgeboren Mozes, die 

in een biezen mandje over de rivier drijft en gevonden wordt door de dochter van de farao: hij is gered. 

Later in zijn leven realiseert Mozes zich dat en zorgt er dan voor dat het hele volk bevrijd wordt uit 

Egypte: een moeizame strijd, maar het lukt. Het uittochtverhaal is een verhaal van alle tijden. Het is 

een hoopvol symbool voor mensen die staan voor vrijheid en die zich verzetten tegen onrecht. 

 

De kinderen zullen dat verhaal horen in deze periode.  

In de onderbouw wordt het gelegd naast verhalen uit het circus waarin de 

rollen tussen de circusdieren oneerlijk verdeeld zijn. Karel Leeuw speelt de 

baas. Flipper Flap de dolfijn wordt gevangen gehouden. Reden voor alle 

dieren om te staken, geholpen door Kras de Meeuw, die de weg naar de 

vrijheid wijst. En vandaar praten we over verhalen van de kinderen zelf. 

In midden- en bovenbouw horen de kinderen verhalen van latere grote 

vrijheidsstrijden, zoals de strijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en het 

afbreken van de Berlijnse Muur.  

Daarnaast wordt een minder zichtbare strijd tegen de kinderarbeid gelegd. Het hoort niet dat kinderen 

als slaven werken: ze verdienen vrijheid om kind te zijn.  

En de kinderen denken na over hoe ze elkaar soms onvrij maken. Want wie durft de druk van de groep 

te weerstaan en kleding te dragen die je zelf leuk vindt? Wie kiest er voor om niet mee te doen met 

pesterijen? Wie durft nee te zeggen terwijl iedereen je pusht op ja te knikken? En ga je alles zomaar 

‘liken’ van je beste vriendin ook als je het niets vindt? Daar willen we even goed over nadenken in deze 

tijd en over wat je nodig hebt voor vrijheid: lef, hoop, vertrouwen en samen optrekken.  

 

Vlak voor Hemelvaart wordt het verhaal over de hemelvaart van Jezus verteld. De kinderen horen dat de 

leerlingen nog niet de vrijheid voelen om zonder Jezus verder te gaan. Jezus belooft hen kracht en 

moed: de ‘Heilige Geest’. Maar wat dat is? Dat gaan ze nog ontdekken. 
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