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Juni 
14-06 vergadering oudervereniging 
16-06 Vormsel groep 8 
18-06 Vaderdag 
19-06 t/m 23-06 Ontwikkelgesprekken groepen 1 en 2 
19-06 SAC vergadering 
22-06 t/m 23-06 Kamp groep 6 en 7 
28-06 t/m 30-06 Kamp groep 8 
 
Juli 
03-07 Schoolreis groepen 3-4-5-6 
04-07 Schoonmaakavond op de Banier 
10-7 Schoolreis groepen 1 en 2 
11-07 MR vergadering 
17-07 Musical en afscheid groep 8 
21-07 Om 12.00 start zomervakantie 
 
Nieuws vanuit de school 
 
Vormsel 
A.s. vrijdagavond 16 juni vindt het vormsel voor de kinderen van groep 8 plaats om 19.00 uur in de 
Heilige Antonius van Padua te Zwartemeer. U bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. 
 
Vakantielezen 
Uit onderzoek is bekend dat kinderen in de zomervakantie vaak twee maanden lang niet lezen 
waardoor een achteruitgang van leesvaardigheid ontstaat: 
de ‘zomerdip’. Vooral de beginnende lezers uit groep 3 laten na de zomervakantie een terugval zien 
bij de start in groep 4. 
Daarom is het belangrijk om ook in de zomervakantie met uw zoon of dochter te blijven lezen. 
U kunt, als ouder, samen met uw kind lezen, voorlezen en uw kind tot zelfstandig lezen stimuleren. 
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Ook kunt u als ouder samen met uw kind een bibliotheek bezoeken om nieuwe boeken te lenen, 
maar natuurlijk ook voor strips, tijdschriften, luisterboeken of dvd’s. 
 
Vakantiebieb app 
Vorig jaar zijn dankzij de VakantieBieb-app duizenden kinderen in de zomer blijven lezen. Dit is een 
geweldige ontwikkeling, want door te blijven lezen tijdens de vakantie wordt de 'zomerdip' in het 
lezen tegengegaan. Deze zomer komt de Bibliotheek daarom weer met een nieuwe editie van de 
VakantieBieb met leuke jeugd e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8. 
De app kan vanaf 1 juni worden gedownload. Vanaf dan zijn op www.vakantiebieb.nl ook een 
instructiefilmpje en een interactieve 'challenge' beschikbaar. In deze challenge daagt een 
kinderboekenauteur de kinderen uit om een zomerverhaal met beelden en/of woorden af te maken. 
 
Een bericht van onze bovenschools ICT-er. 
 
iPads schoolverlaters met betalingstermijn.  
Heeft u een iPad via Primenius gekocht met een betalingsregeling en gaat uw zoon of dochter naar 
het voortgezet onderwijs, dan ontvangt u vanuit Primenius deze maand via de mail informatie over 
de afwikkeling van deze huurkoopovereenkomst. 
U dient een keuze te maken tussen het inleveren van de iPad in goede staat of het afbetalen van de 
laatste termijn(en). 
Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar ipad@primenius.nl  
 
iPad aanbod leerlingen groep 3.  
Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 3 en wilt u voor hem of haar een iPad 
aanschaffen voor schoolgebruik?  
Dan kunt u gebruikmaken van het vrijblijvend aanbod van Primenius, via de educatiestore van 
Primenius kunt u overgaan tot aanschaf. Meer informatie staat op https://www.primenius.nl/de-
stichting/ipad   
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 0597-743100 of een mail sturen naar 
ipad@primenius.nl  
 
Schoolreisje groep 1 en 2 
 
Op maandag 10 juli gaan we met de kinderen van groep 1 en 2 naar de Drentse Koe in Ruinerwold. 
Dit wordt vast een supergezellige dag, helemaal nu ze daar ook een waterpark hebben. Afhankelijk 
van het weer kan het dus goed zijn om extra kleren en ondergoed mee te geven aan de kinderen. 
Maar dit hoort u tegen die tijd. De kinderen komen deze maandag om 8.30 uur op school. Tegen 9 
uur gaan we naar de bus die voor de school staat en vertrekken we naar de Drentse Koe. Na een 
hele dag spelen verwachten we dat we tegen 3 uur 's middags weer terug zijn op school. De 
kinderen hoeven niets mee te nemen. Eten en drinken krijgen ze daar en ook wat lekkers voor 
tussendoor. Wel is het fijn om in zoveel mogelijk spullen de naam van de kinderen te schrijven. Aan 
het begin van juli ontvangt u nog een informatiebrief van ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Sjanien, juf Milja en juf Ingrid 
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Meesters en juffendag   
Op donderdag 13 juli a.s. vieren wij onze verjaardag met een feestelijke vossenjacht. 

We beginnen deze feestelijke dag met het zingen voor de meesters en juffen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

8.30      Zingen met z’n allen op het plein voor de meesters en juffen 

8.45     Alle kinderen naar de eigen groep 

9.15     Groepen ophalen door de begeleiders 

9.25     Start vossenjacht 

11.30   Gezamenlijke afsluiting 

11.45   Alle kinderen verzamelen zich weer in hun eigen lokaal 

12.00   Einde meesters en juffen dag. 

12.30   Middagprogramma in eigen groep. (dit geldt dus voor alle leerlingen, in de  

brief die mee naar huis is gegaan stond namelijk alleen de groepen 3 t/m 

8)   

 

Het is zou leuk zijn als alle kinderen verkleed komen, om het allemaal nog feestelijker te 

maken!  

De kinderen hoeven voor de ochtend geen eten en drinken mee te nemen, hier wordt 

voor gezorgd! Wel moeten alle kinderen hun lunchpakketje meenemen.  

Het is belangrijk dat de kinderen goede loopschoenen aan hebben, waarop ze goed 

kunnen wandelen. 

Hou ook rekening met het weer, denk aan eventueel regenlaarzen, regenjas en 

dergelijke. 

 

Groetjes, 

Meesters en juffen van de Banier 

 

 

 

---------------------------- OPROEP VOOR BEGELEIDING------------------------------- 

 

We hebben voor deze ochtend nog begeleiding nodig. Vindt u het leuk om te helpen, 

lever dan het onderstaande strookje z.s.m. (vóór vrijdag 16 juni) in bij de eigen 

meester of juf van uw kind(eren).  

Alvast bedankt! 

 

 

Ik wil wel meehelpen met de Meester en juffendag op donderdag 13 juli 2017 

  

Naam:………………………………………………………………………………..… 

 

Kinderen in groep(en):….………………………………………………………….. 

 
 
  



Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws van groep 1 
 
We zijn druk bezig met het cadeau voor vaderdag. De papa’s mogen deze week dan ook even niet in 
de klas komen, want het is natuurlijk strikt geheim. De kinderen doen in elk geval goed hun best en 
maken er wat moois van. Er was enige verwarring over het uitstapje naar het Bargerveen. Dit 
uitstapje is alleen voor groep 1/2.  
Na deze week gaan we werken aan het thema ‘zomer en vakantie’ samen met het prentenboek van 
heksje Mimi, gaan we verschillende spelletjes en activiteiten doen. 
 
We werken verder aan: 
-Herkennen en benoemen van de rangtelwoorden t/m 8 
-Verkort tellen 
-Herkennen en benoemen van begrippen: boven, onder, links, rechts, voor, naast 
-Uitbreiden van de woordenschat 
-Gericht antwoord geven op vragen 
-Herkennen en benoemen van de beginklank 
-Rijmen 
 
Nieuws van de bijtjes en sterren van groep 1 en 2 
 
Hallo allemaal, hier zijn we weer met de nieuwtjes vanuit groep 1-2. Op dit moment zijn we in de 
groep druk met het maken van het cadeau voor vaderdag. We hopen dat alle vaders het een leuk 
cadeau vinden. Woensdag gaan we met de kinderen naar het Bargerveen voor de natuursprongdag. 
Hier gaan we allerlei spelletjes doen die met de natuur te maken hebben. Voor de kinderen is het 
fijn wanneer ze deze dag gemakkelijke kleren en regenlaarzen aan hebben. Zo kunnen ze onbezorgd 
van de natuur genieten. 
 
De komende weken werken we in de groep aan het thema zomer. Dit doen we aan de hand van het 
prentenboek "heksje Mimi'. Heksje Mimi gaat met haar vriendjes op reis. Aan zee toveren ze hun 
tent tevoorschijn. Tijd voor een gezellige vakantie! In de groep komen de volgende doelen aan bod: 
 
Taal 
-uitbreiden van de woordenschat 
-actief deelnemen aan een gesprek 
-herkennen en benoemen van de beginklank 
-signaleren van klanken in woorden 
-woorden in klankgroepen verdelen 
-letters herkennen en benoemen 
-kritisch luisteren 
-weten wat een zin is 
-rijmen 
 
Rekenen  
-ordenen van voorwerpen op grootte 
-herkennen en benoemen van de rangtelwoorden t/m 8 
-resultatief tellen t/m 8 
-representeren van hoeveelheden 
-verkort tellen 
-aflezen van een plattegrond 



-herkennen en benoemen van de begrippen boven, onder, links, rechts, voor, naast, meeste, minste 
-tellen met sprongen van 2 
-vormen herkennen en benoemen 
-reeksen herkennen en benoemen 
-tellen t/m 12 en het herkennen van de getalsymbolen 
-maken van eenvoudige optel- en aftreksommen 
 
Prietpraat: Een jarige job in de groep trakteerde op ijsjes. Toen de kinderen hiervan zaten te 
smullen, maakte een leerling de volgende opmerking: "Ik heb kippenvel op mijn tong!" 
 
Tot de volgende keer! 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 

Deze week zijn we gestart met de CITO toetsen. Deze week en volgende week werken we aan 

Woordenschat, Rekenen en Spelling. In week 26 nemen we de eindsignalering af van Veilig Leren 

Lezen, dan nemen we de DMT (drie minuten toets) af bij de kinderen en een spellingstoets en de 

woorden van kern 11 (1 minuut lezen). 

Met lezen werken we nog steeds aan kern 11, na kern 11 hebben we de eindsignalering. De kinderen 
mogen hun lievelingsboeken mee naar school nemen als ze dat nog niet hebben gedaan.  
De volgende onderdelen komen in deze kern aan bod:   
- De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open 
lettergreep is, zoals vragen, spelen, schotel, sturen, vlot en correct lezen 
- De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden die eindigen op -lijk (moeilijk), -tig (prachtig) of  
-ing (koning) correct en vlot lezen. 
- De kinderen kunnen drielettergrepige samenstellingen (zoals: appelmoes, vuilnisbak, blokkendoos) 
correct en vlot lezen. 
- De kinderen kunnen mmkmm (zoals start) correct opschrijven. 
- De kinderen kunnen woorden als voetbal, tuinhek correct opschrijven 
- De kinderen kunnen woorden die eindigen op –ng of –nk correct opschrijven (bang/bank) 
Blijf het lezen dagelijks oefenen met de kinderen. 
 
Met rekenen werken we nog steeds aan 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. 

Ook oefenen we elke dag het automatiseren van de sommen t/m 20, dit moeten de kinderen aan 
het eind van groep 3 snel kunnen. 
 
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: 
Deze week zijn we gestart met de CITO’s. Dat is voor de vakken woordenschat, spelling, rekenen, 
begrijpend lezen en DMT. De kinderen kunnen hiervoor extra oefenen met de gebruikelijke apps en 
websites. Wilt u thuis ook aandacht besteden aan de tafels 1 t/m 5 en 10? Alvast bedankt! 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
 
Donderdagochtend 22 juni gaat groep 5 naar de Beeldenroute door het centrum van Emmen. We 
hebben nog niet voldoende auto's om mee te rijden. Opgeven kan bij de leerkrachten. 
 
Rekenen:  
We zijn nu bezig met blok 11. 
In dit blok leren we:  

 Klokkijken. Er staat bijvoorbeeld het is 12 voor 4 's nachts. De kinderen moeten hier dan de 

digitale en de analoge tijd bij schrijven/tekenen.  

 Optellen en aftrekken tot 1000 onder elkaar 

 Delen met en zonder rest.  

 Grote keersommen zoals: 3x35= 

Wilt u thuis ook het klokkijken en de tafels en deeltafels blijven oefenen.  
 
Spelling:  
We gaan deze week het zinnendictee afnemen van blok 7 
 Hier komen de volgende regels in terug. 
opa's    ('s achteraan) 
 's morgens   ('s vooraan) 
dirigent    (de ie die je als i schrijft) 
toren (woorden met een lange klank aan het einde van een klankstuk schrijf je met maar 1 klinker 
torren ( woorden met een korte klank aan het einde van een klankstuk schrijf je met 2 dezelfde 
medeklinker) 
 
De uitblinkers van groep 6: 
 
Schoolkamp:  
De leerlingen hebben alle kamp informatie mee gekregen naar huis. De vragenlijst graag z.s.m. weer 
inleveren bij de leerkracht.  
 
Donderdagavond zullen wij een bonte avond gaan houden op kamp. De leerlingen mogen dit van 
tevoren voorbereiden en hiervoor ook de gewenste accessoires voor meenemen.  
 
Als er nog andere vragen zijn rondom het kamp kom alsjeblieft gewoon even bij ons om te vragen, 
mailen mag natuurlijk ook.  
 
Topo: 
Deze week krijgen de kinderen de topo van Zeeland mee. De topo hiervan is volgende week 
woensdag. 
 
Rekenen: 
Wij werken naar de eindstreep toe! Met breuken, diagrammen en grote keersommen in verhaaltjes! 
 
  



Spelling: 
Het is tijd voor Franse leenwoorden! En dan niet mayonaise, paraplu of Paris Saint Germain, maar 
journaal, garage en chocola. 
 
De toppers van groep 7:  
 
Schoolkamp:  
De leerlingen hebben alle kamp informatie mee gekregen naar huis. De vragenlijst graag z.s.m. weer 
inleveren bij de leerkracht.  
 
Donderdagavond zullen wij een bonte avond gaan houden op kamp. De leerlingen mogen dit van 
tevoren voorbereiden en hiervoor ook de gewenste accessoires voor meenemen.  
 
Als er nog andere vragen zijn rondom het kamp kom alsjeblieft gewoon even bij ons om te vragen, 
mailen mag natuurlijk ook.  
 
Rekenen: 
We beginnen deze week met een nieuw hoofdstuk.  
Hier komen de volgende doelen aan bod:  

- Kommagetallen delen door 10 en 100 

- Procenten  

- Verhaalsommen 

- Nieuw tegoed + en – op een bankrekening uitrekenen.  

 
Spelling: 
We zullen deze week het hoofdstuk afsluiten. De leerlingen kunnen hiervoor nog oefenen op 
Bloon.nl. Voor iedereen is het wachtwoord en inlognaam gelijk. Banier7. 
Categorie Bloemenvaas en journaal (Franse leenwoorden) komen hier aanbod.  

Handvaardigheid: 
Voor de handvaardigheid les hebben we een lege frisdrank fles nodig, zouden de leerlingen hier een 
van mee kunnen nemen? 
 
Topo:  
Volgende week woensdag hebben de leerlingen een topotoets van Griekenland.  
 
Spreekbeurten:  
De komende twee weken zullen de volgende leerlingen hun spreekbeurt houden:  
19 juni: Stefan Bakker 
20 juni: Amber en Claudia 
 
De toppers van groep 8  
 
Datum afscheidsavond! 
In het vorige weekbericht is per ongeluk een verkeerde datum voor de afscheidsavond gezet.  
Het is niet dinsdag 18 juli, maar maandag 17 juli zoals ook in de jaarplanning staat beschreven.  
 
Schoolkamp:  
De leerlingen hebben alle kamp informatie mee gekregen naar huis. De vragenlijst graag z.s.m. weer 
inleveren bij de leerkracht.  



 
Donderdagavond zullen wij een bonte avond gaan houden op kamp. De leerlingen mogen dit van 
tevoren voorbereiden en hiervoor ook de gewenste accessoires voor meenemen.  
 
Als er nog andere vragen zijn rondom het kamp kom alsjeblieft gewoon even bij ons om te vragen, 
mailen mag natuurlijk ook.  
 



Vreugde en verdriet  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 3 

 

In de weken van 12 t.m. 30 juni werken we bij Trefwoord rond het thema “Vreugde en verdriet”. 

 

Sommige mensen treffen het in het leven en mogen een heel gelukkig leven 

leiden. Andere mensen hebben meer pech of hen overkomt iets heel 

verschrikkelijks. Waarom kunnen niet alle mensen gelukkig zijn?, is zo’n 

vraag die dan opkomt. Dat mag je een levensvraag noemen, een vraag 

over wat in het leven belangrijk is, maar tegelijk een vraag waarop zo geen 

antwoord te geven is. Door de eeuwen heen zijn zulke levensvragen door 

mensen gesteld. En steeds weer willen mensen een antwoord. Maar juist op 

levensvragen zul je niet gauw een definitief antwoord vinden. 

 

Over die levensvragen denken de kinderen na bij dit thema “Vreugde en 

verdriet”. 

Zowel ‘vreugde’ als ‘verdriet’ roept een levensvraag op. Bij geluk én bij ongeluk kun je je afvragen: 

Waarom overkomt mij dit? of Waar heb ik dit aan te danken?  

De kinderen benoemen die gelukservaringen en die pechmomenten. Daarna laten we bij de kinderen de 

grote vragen opkomen. Waar komt geluk of ongeluk vandaan? Is ongeluk je eigen schuld? Wie weet 

het? En dan komt een moment waarop niemand een antwoord weet. En dat mag. Dat is een ontdekking. 

We staan niet alleen in die onzekerheid. 

 

Daarbij horen ze het bijbelverhaal over Job. “Zo arm als Job”, u kent de uitdrukking vast. Maar eerst 

was Job een man die alle geluk van de wereld heeft: rijk, fijne familie, gelukkig. Wat wil je nog meer? 

Hij kan God danken voor alles wat hij heeft en dat doet hij ook.  

Op een dag slaat het noodlot toe: hij raakt alles kwijt; zijn huis, zijn bezit, 

familieleden sterven. Ook hij stelt de grote levensvraag: waarom overkomt 

míj dit? Waarom toch God? Job blijft geloven in God, maar hij roept God ter 

verantwoording. En uiteindelijk hoort hij het antwoord van God: dat er geen 

antwoord is. Er is lijden dat geen zin heeft en dat niemands schuld is. Ook 

niet van God. Verdriet, ziekte en ongeluk komen op je pad, net als vreugde, 

geluk en gezondheid. Met Job loopt het uiteindelijk goed af, zo horen we. 

 

In de onderbouw horen de kinderen daarbij het verhaal over hoe het voelt 

als opa en oma verhuizen naar Spanje en je ze niet meer zo vaak ziet. Niet meer op zondag oma-cake 

eten. Hoe moet dat verder? 

In de middenbouw wordt het verhaal over ‘De benen van Timo’ verteld. Timo kan niet meer lopen. Wat 

nu? Timo houdt moed en bedenkt oplossingen voor wat hij niet meer kan. 

In de bovenbouw horen ze het verhaal hoe Ludo zich voelt nu zijn ouders gescheiden zijn. Met de iPad-

app ‘Treurdal’ komen emoties van ‘Tears’ en ‘Total-loss’ naar boven. Als hij weet wat dat betekent vindt 

hij een ‘Escape’: hij kan de iPad aan de kant leggen om andere kinderen te ontmoeten. 

 

Al deze verhalen vertellen de kinderen over wat te ‘doen’ als het even niet lekker loopt. Ze krijgen ‘niet 

meer’ dan een stamelend antwoord dat klinkt als: volhouden, veerkracht, er doorheen komen, de goede 

vragen blijven stellen, nieuwe mogelijkheden zoeken. Daar willen we de kinderen in sterken. 
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