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Juni 
28-06 t/m 30-06 Kamp groep 8 
 
Juli 
03-07 Schoolreis groepen 3-4-5 
04-07 Schoonmaakavond op de Banier 
10-07 Schoolreis groepen 1 en 2 
11-07 MR vergadering 
13-07 Meesters en juffendag 
17-07 Musical en afscheid groep 8 
21-07 Om 12.00 start zomervakantie 
 
Nieuws vanuit de school 
 
Schoonmaakavond 
Volgende week dinsdag 4 juli vindt de jaarlijkse schoonmaakvond in alle groepen plaats op school. 
We stellen het zeer op prijs wanneer u ons kan komen helpen, vele handen maken licht werk.... U 
kunt zich opgeven bij de leerkrachten. Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp! 
 

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. 
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. 
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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. 
 
Kinderboeken. 
Bent u op zoek naar geschikte boeken voor kinderen, kijk dan in de zomereditie van "Matilda". Deze 
vindt u in de bijlage bij dit weekbericht. 
 

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 
 

Schoolreisje naar Duinen Zathe met de groepen 3, 4 en 5 
Maandag 3 juli is het zover!!! 
Het schoolreisje naar Duinen Zathe met de groepen 3 t/m 5. 
De dagindeling is als volgt: 
8.30 uur Kinderen komen op school 
8.45 uur Vertrek bus naar Duinen Zathe 
± 16.30 uur Aankomst in Zwartemeer 
 
Afspraken: 
- Geen chips eten in de bus. 
- Geen geld. 
- Kinderen mogen zelf wel wat lekkers meenemen. 
- Neem droge kleding in een plastic zak mee (voor het geval je toch wat nat wordt) 
- Voor eten en drinken tussen de middag wordt gezorgd. 
- Alle groepen mogen vrij rondlopen in het park.  
- We zitten allemaal in één bus. 
 
Heeft u nog vragen dan horen wij dat graag. We gaan er een gezellige dag van maken! 
 
Groetjes, 
Juf José 
Meester Peter  
Juf Jorien 
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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: 
08.30  Zingen met z’n allen op het plein voor de meesters en juffen 
08.45 Alle kinderen naar de eigen groep 
09.15 Groepen ophalen door de begeleiders 
09.25 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 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 
 

 
Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws van groep 1 
 
We zijn al druk met het thema ‘zomer en vakantie’ en met heksje Mimi en haar vriendjes. De 
kinderen gaan vaak op vakantie en moeten uiteraard even gecontroleerd worden bij de poortjes, 
voordat ze echt op vakantie mogen.  
In de klas hebben we het spelletje gespeeld ‘de bus van (een getal)’, hierin oefenen we het 
cijfersymbool en ook het tellen. Nog even wachten en 10 juli is het zover, dan kunnen de kinderen 
echt in de bus. Dan gaan we op schoolreisje naar de Drentse Koe.  
Volgend schooljaar gaat een deel van de groep naar groep 2 en een deel van de groep blijft in groep 
1. Volgende week dinsdag komt juf Jose alvast even kennismaken met de kinderen die naar groep 2 
gaan en vlak voor de zomervakantie gaan alle kinderen nog een keer in hun nieuwe groep kijken. 
 
We werken verder aan: 
-De Vreedzame School 
-Uitbreiden van de woordenschat 
-Gericht antwoord geven op vragen 
-Weten wat een zin is 
-Rijmen en eindrijm 
-Een eenvoudige plattegrond aflezen 
-Een route beschrijven 
-Tellen met sprongen van 2 
 
 
  



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 aan het werk met het thema zomer. In de huishoek hebben we camping Campeduin, 
waar lekker gekampeerd wordt. Deze week kunnen de kinderen daar ook kaartjes maken om op te 
sturen met de post. De postbode brengt de ansichtkaarten rond in de klas. Volgende week komt er 
ook nog een ijskraam bij, van waaruit ijsjes verkocht kunnen worden. Hiervoor zijn we op zoek naar 
gekleurde watten. Heeft u ze nog thuis liggen, dan zouden we ze graag gebruiken! 
 
Ook beginnen we in de groep de spanning al een beetje te voelen voor het schoolreisje en de 
overgang naar groep 2 en 3. Inmiddels hebben zowel juf José als juf Christa al even kennis gemaakt 
met de kinderen. Ze komen ook nog een keer een les geven in de groep en vlak voor de 
zomervakantie gaan ze nog een keer in hun nieuwe groep kijken. 
 
In de groep komen de volgende doelen aan bod: 
 
Taal 
-uitbreiden van de woordenschat 
-actief deelnemen aan een gesprek 
-signaleren van klanken in woorden 
-kritisch luisteren 
-weten wat een zin is 
-rijmen 
 
Rekenen  
-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 kind in de groep vroeg het volgende: "wat is koeivlaai?" Waarop een leerling antwoorde: "vla!" 
 
Buiten zagen de kinderen bij de bosjes een dode hommel liggen. Een van de kinderen riep daarop: 
"Oh my god! Wat een dikkert!" 
 
Tot de volgende keer! 
 
Bericht van de kanjers van groep 3 

De CITO toetsen zijn achter de rug. De laatste weken van groep 3 gaan al weer in. 

Ik mis van een drietal leerlingen nog een rapport, willen jullie deze week het rapport mee geven. 

Alvast bedankt. 

Met lezen zijn we deze week gestart met Kern 12, de laatste kern alweer.   
De volgende onderdelen komen in deze kern aan bod:   
- De kinderen kunnen drielettergrepige woorden (zoals appelmoes, uitzoeken, tekenen) vlot en 
correct lezen 
- De kinderen kunnen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. 



- De kinderen kunnen denkvragen over een tekst beantwoorden 
- De kinderen kunnen woorden met een tussenklank correct opschrijven (werk, sterk, half) 
- De kinderen kunnen woorden die eindigen op –aai, -ooi, -oei correct opschrijven (haai, gooi, foei) 
Blijf ook nu nog steeds het lezen goed oefenen. Een aantal kinderen zijn al aan het lezen met de 
vakantiebieb app, super!! 
 
Met rekenen starten we ook met het laatste blok, blok 12. 
In dit blok oefenen we met de volgende onderdelen: 
- Welk getal komt er na? (bijvoorbeeld 62) 
- Som bij een rekenplaatje zoeken 
- Klokkijken: hele uren 
- Handig rekenen (6+6=, dan weet ik ook 6+5= en 6+7=) 

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. 
In de komende week nemen we ook nog de tempotoets af van rekenen. 
 
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   
 
Op maandag 3 juli gaan we op schoolreisje met de groepen 3 t/m 5. Hiervoor is er afgelopen 
maandag een brief mee gegaan en u kunt het bovenaan het weekbericht ook lezen. 
Op dinsdag 4 juli is de schoonmaakavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Ik hoop dat er nog wat ouders 
zijn die kunnen helpen deze avond. Alvast bedankt. 
 
Groetjes juf Jorien 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
 
We gaan de laatste weken van het jaar tegemoet. Zou u de rapporten mee willen geven aan de 
kinderen, mocht u dat nog niet gedaan hebben? Alvast bedankt. We zijn in de klas bezig met de 
afronding van de hoofdstukken. Deze week ronden we blok 11 van rekenen af. Hierin komen de 
volgende doelen aan bod: 

- Tafels van 1 t/m 5 en 10 

- Optellen en aftrekken 

- Meten  

- Getallenlijn.  

Daarnaast kunnen de kinderen thuis nog oefenen met de DMT bladen (elke vrijdag gaan ze mee naar 
huis), RekenTuin en Taalzee, Nieuwsbegrip XL, Bloon en Squla. Succes! 
 
Bericht van de zonnestraaltjes van groep 5: 
Afgelopen donderdag zijn wij naar Emmen geweest voor de beeldenroute. Het was leuk om te 
ontdekken welke kunstwerken er in Emmen staan. Ouders bedankt voor het meerijden en 
begeleiden!  
Juf Alicia heeft haar stageperiode bij ons erop zitten. Vrijdag heeft ze afscheid genomen. 
Klassefeest: vrijdag 14 juli hebben wij ons klassefeest. Wij gaan dit met de groep bespreken en 
organiseren. Verder informatie volgt. 



  
Rekenen:  
We zijn nog 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:  
Wij werken in blok 8 aan de volgende regels: 
 Dirigent: je hoort een ie je schrijft een i (deze woorden moet je onthouden) 
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: 
 
Topo: 
Deze week krijgen de kinderen de topo van Zuid Holland mee. De topo hiervan is over twee weken 
(10 juli) 
 
Rekenen: 
Wij werken met het laatste hoofdstuk! Met schema's, kaarten en grote keersommen in verhaaltjes! 
 
Spelling: 
Het is tijd voor Franse en Engelse leenwoorden! Journaal, garage, chocola, team, trainer, computer... 
Voor de spellingsregels waar wij nog geen mooie regel voor hebben, maken we zelf een regel! 
Vraagt u thuis eens naar de regel van Bartje (de Drentse spellingsregel)! 
 
Omdat meester Peter met groep 8 mee gaat op kamp, krijgen de kinderen les van juf Milja en juf 
Janine. 
Juf Janine vraagt of de kinderen voor vrijdag een lege fles mee willen nemen voor knutselen (lege 
colafles of iets dergelijks) 
 
De toppers van groep 7:  
 
Voorlopig adviesgesprekken:  
Deze week zullen Marian Brands (IB-er), Monique en ik in gesprek gaan over de voorlopige adviezen 
voor de middelbare school. Week 27 (volgende week) en week 28 zullen hiervoor de gesprekken 
plaats gaan vinden. Vrijdagochtend hangt de lijst met de verschillende data aan de deur bij groep 7 
zodat u zich kunt inschrijven.  
 
Rekenen: 
Deze week ronden we hoofdstuk 11 af:  
Hier komen de volgende doelen aan bod:  

- Kommagetallen delen door 10 en 100 

- Procenten  



- Verhaalsommen 

- Nieuw tegoed + en – op een bankrekening uitrekenen.  

Spelling: 
De leerlingen kunnen spelling oefenen op Bloon.nl. Voor iedereen is het wachtwoord en inlognaam 
gelijk. Banier7. 
 
Handvaardigheid: 
Voor de handvaardigheid les hebben we een lege frisdrank fles nodig, zouden de leerlingen hier een 
van mee kunnen nemen? 
 
Topo:  
Volgende week vrijdag 7-07 hebben de leerlingen topo herhaling Europa. De leerlingen halen een 10 
als ze 25 landen kunnen opschrijven.  
 
Engels:  
3 juli toets Engels song 9.  
 
Spreekbeurten:  
De komende twee weken zullen de laatste leerlingen hun spreekbeurt houden:  
30 juni: Ilsa Halm 
4 juli: Jurriën Peters en Sil Kolmer 
6 juli: Roy Valke   
 
 



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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