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19 september – 3 oktober 

 
 

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 

 

 
September 
19-09 Openingsviering in de kerk 
19-09 MR-vergadering 
25-09 Deze week kennismakingsgesprekken 
26-09 Activiteitenvergadering Oudervereniging 
 
Oktober 
03-10 SAC-vergadering 
04-10 Opening Kinderboekenweek 
05-10 Studiedag Primenius, kinderen vrij 
12-10 Fietscontrole groepen 3 t/m 8 
19-10 Afsluiting Kinderboekenweek 
23-10 t/m 27-10 Herfstvakantie 
 
Nieuws vanuit de school 
 
Kennismakingsgesprekken 
In week 38 en week 39 vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken is het 
de bedoeling dat u over uw kind(eren) verteld zodat de leerkrachten uw kind(eren) alvast beter leert 
kennen. 
 
Luizencontrole 
In de eerste schoolweek is er luizencontrole geweest, via deze weg bedanken we alle moeders voor 
hun hulp! 
 
Fietscontrole 
 
Donderdagochtend 12 oktober hebben wij weer een fietscontrole op de Banier. De fietsen van de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 worden gecontroleerd. Op bijgevoegde kaart van Veilig Verkeer 
Nederland kunt u zien waar een goede fiets aan moet voldoen. De kinderen moeten zelf hun licht op 
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de fiets aan kunnen zetten, ook alle onderdelen die op of aan de fiets zitten horen naar behoren te 
werken! 
 
Houd je van zingen? Kom dan bij Kinderkoor Yaëla!  
 
Yaëla is het kinderkoor van de Maria hertogin van Drenthe parochie (locatie Zwartemeer) die houdt 
van zingen! Het is een kinderkoor die swingende liedjes ten gehore brengt.  
Yaëla’s motto is: ‘Zingen maakt blij!’  
Er zijn helaas nogal wat kinderen gestopt, dus we kunnen wel wat versterking gebruiken! 
Alle kinderen (van welke basisschool/ VO- school of dorp dan ook) die graag bij ons koor zouden 
willen, zijn van harte welkom!  
Ik ben momenteel aan het nadenken, over wat het kinderkoor nóg leuker zou kunnen maken! Want 
het zou jammer zijn wanneer we noodgedwongen (nog dit jaar) zouden moeten stoppen met ons 
koor, omdat we te weinig leden hebben. 
Ik sta open voor allerlei ideeën en suggesties, want wat mij betreft mag het kinderkoor nog in lengte 
van jaaaaren doorgaan, want ik vind het erg leuk om te doen!   
Mocht u ideeën en/ of suggesties hebben? Ik hoor het graag!  
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme van de kinderen. 
Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk ook. Kom dan gerust 
langs op een woensdagavond van 17.45 – 18.30 uur!  
Papa en/of mama mag dan ook gerust blijven om te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
 
Lieve groet, 
Mirella Peters- Burmann.  
Tel: 0591-311464  
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com 
 
 
Uitzending tv opnames 
Afgelopen week zijn er op school opnames gemaakt voor het programma “ Zonder Grenzen” van 
RTV Drenthe. Op woensdag 20 september om 17.30 uur is deze uitzending op TV Drenthe te zien. 

  
 
 
Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws van de sterren uit groep 1 
Hallo allemaal, hier zijn we weer met de nieuwtjes vanuit groep 1! We zijn in de groep nog steeds 
druk met het thema; dit ben ik! We oefenen waar onze lichaamsdelen zitten en hoe ze heten. We 
doen geheugenspelletjes en meten hoe groot we zijn. We kijken welke voorwerpen kleiner of korter 
dan ons zijn, maar ook welke groter of langer zijn. Verder plaatsen we als werkje de lichaamsdelen 
op de juiste plek en maken we een tekening van onszelf. Met de spiegel kijken we dan heel goed hoe 
we eruit zien! Daarnaast gaan we ook oefenen met het rijmen. Hierbij moeten we onze oren erg 
goed gebruiken om de rijmwoorden te horen. Hierbij leren we ook het volgende vingerversje: 
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Tot de volgende keer! Dan hebben we weer meer nieuwtjes over groep 1 en de Kinderboekenweek! 
We gaan dan lekker griezelen! Spannend! 
 
NB: beste ouders, indien nog niet gedaan, wilt u dan het ingevulde formulier voor de screening van 
de logopedie retour doen deze week? We hebben het formulier nog niet van ieder kind terug. 
 
Nieuws van de bezige bijtjes van groep 2 en 3 

Naar huis gaan; de leerlingen van groep 3 mogen eerst naar buiten/huis gaan. Alle leerlingen van 
groep 2 gaan met de leerkracht mee naar het kleuterhek. Wilt u zorgen dat er opvang staat bij het 
kleuterhek?  
Gymschoenen; wij hebben voor alle leerlingen een gymtasje. Wilt u zorgen voor gymschoenen en 
eventueel (dat is niet verplicht) gymkleding? Groep 3 gymt eerst nog met groep 2 mee maar zal in de 
loop van het schooljaar met groep 4 in de sporthal gaan gymmen. 
 
Letters 
Vorige week hebben alle leerlingen 2 bladen mee gekregen. Hierop staan de blokletters (voor groep 
2) en de schrijfletters (voor groep 3). Op het andere blad staan de bijbehorende klankgebaren zoals 
wij die op de informatieavond hebben besproken. Groep 3 heeft een leesblad meegekregen om 
thuis te oefenen. 
 
Ouderhulp: 
Vanaf volgende week mag groep 3 naar de bibliobus. Ik zou graag een ouder hebben die met de 
groep mee gaat naar de bibliobus. Zijn er ouders die op dinsdagmiddag rond 1 uur met groep 3 naar 



de bibliobus wil lopen en de kinderen wil helpen met het uitzoeken van boekjes? Wilt u zich dan 
aanmelden bij een van ons zodat we volgende week naar de bibliobus kunnen. 
 
Ook hebben we nog ouders nodig die ook op de dinsdagmiddag willen helpen bij het boekje ruilen 
van groep 2. Wanneer zich genoeg ouders hebben opgegeven krijgen deze ouders bericht wanneer 
het boekje ruilen gaat beginnen. Wilt u meer weten over het boekje ruilen kom dan gerust langs 
voor informatie. 
 
Woordjes en letters groep 3: 
Vandaag hebben we het woordje aan geleerd en donderdag gaan we het woordje pen leren.  
Ook hebben we deze week de schrijfletter s geleerd en gaan we nog de letter aa en p leren 
schrijven. 
 
Bericht van de kanjers van groep 4: 
De kinderen krijgen elke week een leesblad mee naar huis. Dat is een leesblad van DMT. Het zou fijn 
zijn als de kinderen hier elke dag 10 minuutjes uit gaan lezen. Het zou nog beter zijn als u dit samen 
met uw kind gaat doen. Wanneer u hierover vragen heeft, dan hoor ik dat graag! 
 
Aanstaande donderdag krijgen de kinderen een dictee over de spellingsafspraak van ‘beer’. 
Afgelopen 2 weken kwamen de afspraken van ‘haas’ en ‘poes’ aan bod.  
Met rekenen zijn we veel bezig met de basisvaardigheden. D.w.z.: 
- plus/minsommen t/m 20 
- terugtellen en doortellen 
- getallen vastmaken aan de getallenlijn.  
Deze opdrachten heb ik klaar gezet in RekenTuin. De kinderen zouden hier ook thuis mee kunnen 
oefenen, zodat dit steeds vlotter gaat.  
De komende week hebben we hier de toets over. 
 
Bericht van de toppers van groep 5: 
Rekenen 
We sluiten deze week blok 1 af. Deze doelen komen aan bod.  
- Ik kan door- en terugtellen t/m 100. 
- Ik kan + en – sommen maken t/m 20. 
- Ik kan + en – sommen maken in een verhaalsom. 
- Ik kan een staafgrafiek aflezen.  
- Ik kan de tafel van 1 t/m 5 en 10 vlot uitrekenen.  
 
Spelling 
Elke maandag krijgen de kinderen de dicteewoorden mee die horen bij de spellingsafspraak van de 
betreffende week. Deze week is dat de spellingsafspraak van ‘gevangen’. Deze woorden zet ik tevens 
elke week in Bloon klaar om te oefenen.  
 
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag.  
 
De uitblinkers van groep 6: 
Rekenen: 
We hebben de doelen van dit blok afgerond! Deze week starten we met een nieuw blok en dus met 
nieuwe doelen! 
Deelsommen, keersommen, getallenlijnen en tabellen. 
 
Met Topomasters hebben de meesten van ons alle provincies met steden al gehaald! Echte Masters! 



 
Met spelling werken we aan de doelen van vorig jaar én aan de nieuwe doelen van dit jaar; stam+t. 
 
Het is hard werken en we letten strak op de rust en de afspraken. Daardoor merken we dat het werk 
een stuk vlotter gaat. 
 
De kanjers van groep 7:  
 
Rekenen 
De leerlingen hebben het eerste huiswerkblad meegekregen, deze moeten ze inleveren voor vrijdag. 
Volgende week maandag krijgen ze een nieuw huiswerkblad mee naar huis.  
Aankomende vrijdag is de eerste toets van rekenen. Op het huiswerkblad komen deze doelen 
aanbod.  
De doelen waar wij dit blok aan werken zijn:  

- 1000-tallen + en –  
- Grammen omrekenen naar kilo’s 
- Keer sommen met tientallen 
- Entree berekenen 

 
Topomaster 
Zoals bij de infoavond al verteld is, werken we dit jaar met Topomaster. Dus geen topo`s meer op 
papier. De kids hebben vorige week allemaal de inlogcodes gekregen, dus ze kunnen hier al flink mee 
aan de slag thuis! De donderdag voor de herfstvakantie hebben ze de toets over level 1, 2 en 3! 
 
Spelling 
Naast het huiswerkblad krijgen de leerlingen ook de woorden mee waar we mee bezig zijn in de klas. 
Deze kunnen thuis geoefend worden. Ook kunnen ze oefenen in BLOON, hierin zal ik ook altijd de 
woorden klaar zetten waar we mee bezig zijn. Inloggen kunnen ze met Banier7 (inlognaam en 
wachtwoord) 
In de klas doen we nu vooral veel herhaling uit groep 6. 
 
Spulletjes van thuis: 
Ik merk dat heel veel kinderen spulletjes meenemen van huis naar school. Mijn vraag is of ze deze 
thuis kunnen laten. Veel kinderen proberen er namelijk mee te spelen in de klas. Wanneer ze iets 
willen laten zien mag dit op maandagmorgen tijdens het weekendgesprek.  
 
De toppers van groep 8: 
 
De eerste weken zijn alweer voorbij gevlogen! We hebben een start gemaakt met de eerste lessen 
van de Vreedzame school. Hierin hebben we de taken verdeeld en hebben we afspraken gemaakt 
over hoe we het willen in de groep. De komende lessen gaan we een begin maken met het 
afscheidsboek. Hier werken we dan gedurende het hele jaar in en aan het eind van het jaar hebben 
ze dan een mooi afscheidsboek van de Banier die ze mee kunnen nemen naar huis.  
 
Rekenen 
Het eerste huiswerk is vorige week al meegegaan. Het huiswerk gaat over doelen die komende 
vrijdag in de toets voorkomen. Dit zijn de volgende doelen:  
- aflezen en toepassen van schaalverdeling 
- gelijknamige breuken optellen en aftrekken 
- Kommagetallen optellen en aftrekken 
- verhoudingen berekenen  



Topomaster 
Zoals bij de infoavond al verteld is, werken we dit jaar met Topomaster. Dus geen topo`s meer op 
papier. De kids hebben vorige week allemaal de inlogcodes gekregen, dus ze kunnen hier al flink mee 
aan de slag thuis! De donderdag voor de herfstvakantie hebben ze de toets over level 1, 2 en 3! 
 
Spelling 
In de eerste schoolweek hebben de kids een woordpakket meegekregen over de woorden die in dit 
blok aan bod komen. Dit zijn voornamelijk de  
- isch woorden  
- franse leenwoorden 
Daarnaast werken we ook veel met werkwoorden in de tegenwoordige tijd en de verledentijd.  
  



Vooruitkijken  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 1 

 

 

In het eerste project van Trefwoord werken we van 11-29 sept. rond het 

thema “Vooruitkijken”. 

 

We hebben op school de start al achter de rug. Nu de kinderen in een 

nieuwe klas begonnen zijn, is het goed om samen vooruit te kijken: naar 

wat er dit jaar allemaal mag gebeuren, naar hoe je met elkaar om wilt 

gaan, naar wat je wilt leren, noem maar op. Daar denken we alvast over 

na, maar eigenlijk kunnen we er alleen nog maar over dromen. Want wie 

weet wat de toekomst zal brengen?  

 

We gaan eerst eens onderzoeken wat je eigenlijk doet bij vooruitkijken: het is iets van verwachten, 

verkennen, zien wat het kan worden, maar misschien ook al klaar gaan staan en inspelen op wat gaat 

komen. Vooruitkijken kan hoop en vertrouwen geven, verwachting en voorpret… 

 

In de tweede week horen de kinderen over mensen die niet zo goed kunnen of niet 

willen vooruitkijken. Bijvoorbeeld mensen die bij de dag leven en niet vooruit willen 

kijken. Maar ook mensen die geen geduld hebben en alles meteen nú willen. Of 

kinderen - zoals zijzelf - die nog te jong zijn om ver vooruit te kijken: wie weet wat hij 

later worden wil? Je kunt niet alles weten en je hoeft niet alles te weten. 

Het is toevallig ook de week dat de koning de troonrede voorleest: de vooruitblik van de 

huidige regering op het komend jaar. 

 

Afrondend vatten we samen wat vooruitkijken je brengt: het geeft een 

richting, een focus, een doel, misschien ook wel enige zekerheid. En het 

helpt je om je voor te bereiden op dingen die staan te gebeuren. Je weet 

waar je naar toe werkt. Én het leidt tot vernieuwing. Kijk maar naar al die 

belangrijke uitvindingen die gedaan zijn door mensen die niet stil bleven 

staan in het heden en die vooruitkeken. Leonardo da Vinci heeft de mensen 

veel nieuwe ideeën gebracht. En zo zullen de kinderen meer voorbeelden 

kunnen noemen. 

 

Het bijbelverhaal hierbij vertelt over Mozes en zijn mensen die al heel lang vooruitkeken naar een 

Beloofd Land. Ze zijn er bijna… na veertig jaar. Ze kunnen het Beloofde Land in de verte al zien. Ze 

sturen twaalf verkenners uit om van dichtbij te kijken hoe het land eruit ziet. De meesten komen terug 

met verhalen over reuzen en andere bedreigingen, twee anderen zien juist dat het land veel biedt en ze 

noemen het ‘een land van melk en honing’. Het is maar hoe je kijkt. Daarna horen de kinderen over de 

profeet Bileam. Profeten zijn in de bijbel mensen die vooruit kunnen kijken en vertellen wat ze zien, wat 

ze verwachten. Maar deze profeet Bileam heeft het bij het verkeerde eind. En het mooie is dat hij dat 

pas in de gaten krijgt nadat zijn ezel hem als het ware de ogen geopend heeft.  

 

Deze verhalen dagen de kinderen uit om verspieders te zijn, visionair, om mogelijkheden en beloftes te 
zien, om plannen voor de toekomst te maken. Daar werken we aan met dit project over ‘Vooruitkijken’. 
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