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 16 mei – 30 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 
20-05 Eerste Heilige Communie om 10.00 uur in Barger Compascuum 
23-05 MR vergadering 
25-05/26-05 Kinderen vrij, Hemelvaart en vrije vrijdag 
29-05 Start Wandelvierdaagse 
 
Juni 
05-06 vrij, tweede Pinksterdag 
06-06 t/m 09-06 vakantie 
13-06 vergadering oudervereniging 
16-06 Vormsel groep 8 
18-06 Vaderdag 
19-06 SAC vergadering 
 
Nieuws vanuit de school 
 
Schoolfoto's 
De schoolfoto's zijn erg mooi geworden, we bedanken de oudervereniging voor hun inzet! 
 
Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Het grote geheime project is afgesloten en we hopen dat alle moeders het knutselwerkje met veel 

plezier hebben ontvangen. De kinderen hebben er hard voor gewerkt. Vanaf deze week starten we 

met het project kunst. Tijdens dit thema zullen we ook gaan samenwerken met de andere groep 1. 

Samen met de kinderen willen we kunstwerken gaan maken voor onze eigen museum. Meer 

informatie hierover volgt nog. We gaan verschillende manieren van kunst ontdekken en maken. 
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Verder werken we in de klas aan: 

-taalbegrip/taalproductie 

-gericht rijmen 

-groepjes tellen 

-afstanden en inhouden meten 

-fijne motoriek 

-vormen en kleuren 

-letterkennis 

-woordenschat 

-boekoriëntatie 

 

Sinds vorige week is juf Ingrid gestart met haar re-integratie traject. De komende weken zal zij 

steeds meer activiteiten en lessen in de groep gaan overnemen. De verwachting is dat juf Ingrid eind 

juni de groep weer zelf draait. 

 

Bericht van de kanjers van groep 3 

Op dinsdag 9 mei hebben wij de Natuursprongdag in het Bargerveen gehad, wat was het een leuke 
en leerzame ochtend. Alle ouders nogmaals bedankt voor het halen en brengen. Foto’s staan 
inmiddels op Klasbord. 
 

Met lezen werken we nog steeds aan kern 10, de grijze kern. 
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 ronden we deze week Blok 10 af en starten we met blok 11. In dit blok komen de 
volgende onderdelen aan bod: 
- Het structureren van getallen in tientallen en lossen (met eierdozen): twee volle dozen en 3 losse 
eieren zijn 23 eieren. 
- Het vinden van een som bij een plaatje: wat gebeurt er op het plaatje? Is het een erbij/eraf som? 
- Het rekenen t/m 20 via de formele somnotatie: 10-7= / 5+9= 
- Het verbinden van tijd met het dagritme: wat doe je allemaal op een dag, welke volgorde, welke 
tijd. 

 
Het oefenen met Bloon kunt u ook thuis nog steeds oefenen, tevens oefenen de kinderen ook het 
lezen.  
Website: www.bloon.nl    
Inloggen leerling:  
Naam: (getal)kanjer  
Wachtwoord: groep3   
 
 



Bericht van de toppers van groep 4: 
De komende periode werken we aan de spellingsafspraak van toren. Dit zijn woorden met een lange 
klank aan het einde van de klankgroep geschreven met een a, e, o, u of a. De woorden van het 
woorddictee hebben de kinderen vorige week mee naar huis gekregen. Mocht u deze niet meer 
hebben, dan hoor ik dat graag. Daarnaast gaan we alle andere spellingsafspraken herhalen.  
 
Sinds vorige week hebben de kinderen de mogelijkheid om aan het einde van de week een leerdoel 
van rekenen af te toetsen als ze deze beheersen. Deze score voer ik gelijk in Parnassys in. Wanneer u 
in Ouderportaal Parnassys kijkt kan het dus kloppen dat de cijfers veranderen en er maar 1 of een 
aantal onderdelen in staan.  
De volgende doelen staan de komende periode op het programma: 

- Tafels van 1 t/m 5 en 10. 
- Getallen vastmaken op de getallenlijn 
- Sommen uitrekenen + en – 
- Verhoudingstabellen.  

 
Op de iPad kunnen de kinderen oefenen met o.a. Squla, Nieuwsbegrip, TaalZee en RekenTuin. Mocht 
u hierover vragen hebben, dan hoor ik dat graag! 
 
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. 
 
Wilt u het rapport aan uw kind meegeven? Wij missen er nog een behoorlijk aantal. 
 
De toppers van groep 7:  
  
Vorige week zijn wij naar het gevangenismuseum geweest we hebben een hele leuke ochtend 
gehad, alle ouders die hebben gereden ontzettend bedankt!  
 



Rekenen:  
We werken aan de volgende doelen: 

- 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 bloemenvaas. Daar komen woorden in voor zoals ladekast, 
gemeentehuis, lamsvlees en koningszoon. 
 
Topo:  
Aankomende maandag zullen de kinderen een nieuwe topotoets mee krijgen.  
 
Verkeer:  
Volgende week dinsdag (23 mei) hebben de leerlingen het praktische verkeersexamen. De leerlingen 
moeten dan op de fiets op school komen.  
 
Spreekbeurt:  
Bijna alle leerlingen hebben hun spreekbeurt gepland, super!  
Voor de komende twee weken zijn dat de volgende leerlingen:  
Esmee 17 mei  
Ruby 19 mei  
Romy en Marilyn 23 mei 
 
Handvaardigheid:  
Voor de handvaardigheid les hebben we een lege frisdrank fles nodig, zouden de leerlingen hier een 
van mee kunnen nemen? 
 
 


