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Herfstvakantie 

Agenda 

Nieuws  

Jezus houdt van alle kleine kinderen….(opw.91) 

 

Dit is het lied van de maand van groep 1-2. Kinderen leren vertrou-

wen op God. Mooi om dit zo aan de basis mee te geven. 

 

Start boekenmaand 

Afgelopen maandag hebben we de aftrap gegeven voor de Christelij-

ke Kinderboeken Maand. Het thema is vriendschap. In de aula heb-

ben we bekende vriendjes bij elkaar gezocht, vraag de kinderen 

maar wie er waren. Alle klassen kregen een boek cadeau en we luis-

terden naar het themalied. In de klassen gaan we de komende weken met dit thema aan de 

slag. Voor de herfstvakantie ronden we het af met een viering. 

 

Viering 

De herfstviering zal op 18 oktober om half 3 rond het thema van de kinderboekenweek zijn. 

Er is een hoofdrol voor groep 6. We zullen ook aandacht schenken aan de nieuwe naam van 

onze scholengroep Lev. De ruimte in de aula is beperkt. We kunnen daardoor niet alle ou-

ders een stoel aanbieden helaas. Als u niet kunt staan, pak dan een stoel en zet hem zo 

dicht mogelijk achter de kinderen. 

 

Studiedagen 

Dinsdagmiddag en woensdag zijn de kinderen vrij in verband studiedagen in het kader van 

thematisch onderwijs. Dinsdagmiddag gaan we op twee scholen kijken terwijl ze met de me-

thode DaVinci aan het werk zijn. Woensdag gaan we bespreken wat we hebben gezien en 

ons eigen thema vormgeven dat we na de herfstvakantie in de klassen willen uitvoeren. 

 

Bijeenkomst onderwijs aan  Meer/hoogbegaafden 

Afgelopen donderdagmiddag was de voorlichting over ons onderwijs aan kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong. We hebben ons beleid toegelicht. Dit is ook te vinden op onze 

website bij Passend Onderwijs. Enkele leerkrachten hebben uitgelegd hoe het wordt uitge-

voerd in de klas en Annet Mau heeft verteld welke vaardigheden en onderwerpen in de 

peergroup aandacht krijgen. 



 Groep 1/2 
 
Deze keer geen nieuws uit groep 1/2, via klasbord houden we u op de hoogte. 

Let wel op: dinsdag 9 oktober halve dag school i.v.m. studiemiddag van de juffen!  

 

Beste ouders en verzorgers, 

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord van uw kind, de kinderboekenmaand is begonnen! Bij ons duurt 

deze 3 weken, precies tot aan de herfstvakantie. Het thema dit jaar gaat over vriendschap. Dus in de 

klas doen wij allerlei leuke kanjertraining oefeningen die met vriendschap te maken hebben. Bijvoor-

beeld: ken je elkaar wel goed? Kijk je elkaar wel goed aan als je met elkaar praat? Ga eens in twee-

tallen goed naar elkaar kijken, draai je dan met de rug naar elkaar toe en verander beide 2 dingen 

aan jezelf. Heeft de ander door wat je hebt veranderd? 

Ook maken we van onze klas een soort gezellige straat. Ieder kind heeft een eigen huis met brieven-

bus. We leren hoe we netjes brieven kunnen schrijven en zo sturen we onze vrienden en vriendinnen 

elke dag post! De huizenbouw vindt deze week plaats, volgende week beginnen we met het opstellen 

van leuke brieven.  

Verder lezen we ook veel boeken! Het is niet voor niets boekenmaand… 

 

De kinderen hebben een blad voor boekenbingo mee naar huis gekregen. Hierop staan verschillende 

manieren waarop uw kind 10 minuten mag lezen. Bijvoorbeeld 10 minuten lezen in bed, 10 minuten 

lezen met iets op mijn hoofd, 10 minuten lezen terwijl ik een appel eet… U als ouder bent 

‘scheidsrechter’ en bepaalt of uw kind ook echt die 10 minuten op die manier gelezen heeft. Keurt u 

het goed, dan mag er een krul/ paraaf in het juiste vakje van de leesbingo. Heeft u kind alle leesop-

drachten 10 minuten gedaan, dan is de kaart vol en mag het weer mee naar school. Aan het eind van 

de boekenmaand (de donderdag voor de herfstvakantie) deel ik een cadeautje uit aan alle kinderen 

die hun kaart vol hadden. 

Heeft u de bingo kaart thuis niet gezien? Is uw kind het kwijt? In de klas, onder mijn klassenmap, ligt 

een stapel met nieuwe bingo kaarten :) 

 

In de klas werken de kinderen nog steeds erg hard en leren ze dagelijks nieuwe dingen. Groep 4 is nu 

met rekenen bezig met inzicht van tijd en kalenders. Als ik een week later jarig ben dan Vejeny, op 

welke dag ben ik dan jarig? Op de kalender van 2018 valt 2 april op een dinsdag, op welke dag is dan 

donderdag? Veel kinderen vinden dit erg leuke opdrachten en snappen het steeds beter. 

 

Groep 3 leert even en oneven getallen. Bij rijtjeshuizen zijn de huisnummers niet volgens de normale 

Groep 3/4 
 



getalreeks, maar 1, 3, 5, 7. Wat komt er dan twee huizen naast nummer 13? 

 

Met taal kent groep 4 intussen het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord en werk-

woord. Ze halen vaak de eerste twee nog door elkaar… Maar veel oefening baart kunst! 

Groep 3 kent intussen al veel letters! Wilt u weten wat uw kind al kan lezen? Oefen eens met de 

woordjes van de lijst die ik tijdens de informatieavond heb meegegeven. Als het goed is, kunnen ze 

de woordjes van thema 2 al lezen! 

 

Bijzonderheden: 

Dinsdag 9 oktober:   studiemiddag, de kinderen zijn om 12.30 uur vrij! 

Woensdag 10 oktober:  studiedag, de kinderen zijn de hele dag vrij! 

Donderdag 18 oktober:  de schoolfotograaf komt :) 

Donderdag 18 oktober:  laatste dag voor het inleveren van de kin- 

    derboeken bingo 

Donderdag 18 oktober:  14.30-15.15 uur viering als afsluiting van  

    de boekenmaand 

Zaterdag 20 oktober t/m Zondag 28 oktober: herfstvakantie! 
 



Groep 5/6 
 

Groep 5 

Levend Water 

Ondertussen hebben we al een aantal weken gehad en daarmee ook een aantal toetsen van Gods-

dienst. Na de toets krijgen de kinderen zo snel mogelijk hun toets terug en daarbij het cijfer. De cij-

fers laat ik ook altijd op het bord zien, met de cijfers van de afgelopen weken. Zo kunnen de kinderen 

zien of ze zijn gestegen of zijn gedaald in hun cijfer. Mooi om te zien dat heel veel kinderen de afge-

lopen weken zijn gestegen en dat is iets om trots op te zijn! 

 

Rekenen 

Met rekenen zijn we alweer bijna bij de tweede toets van dit jaar beland. In dit hoofdstuk hebben we 

onder andere geleerd hoe we de analoge tijd om kunnen zetten naar digitale tijd en zijn we aan het 

rekenen met getallen tussen de 0 en de 1000. 

 

Engels 

De kinderen beginnen steeds meer te wennen aan het nieuwe vak Engels en ze hebben ontdekt dat 

ze zonder de lessen al best wel een aantal woordjes Engels kennen! Deze donderdag hebben ze de 

laatste les van het eerste hoofdstuk en volgende week hebben ze een Engels toets. Hiervoor hebben 

alle kinderen een boekje mee naar huis gekregen met daarop Engelse en Nederlandse woorden. Het 

is de bedoeling dat ze de woorden van het Engels naar het Nederlands en andersom kunnen vertalen. 

Voor volgende week moeten ze alleen Unit 1, lesson 4 (het eerste blad) leren. 

 

Klasbord 

Jullie hebben pas geleden een mail ontvangen over Klasbord. Regelmatig zullen wij daar een berichtje 

op plaatsen met wat we allemaal in de klas doen. Zo staan de foto’s van de verkeersborden-

speurtocht erop en foto’s van de keuzemiddag waarop kinderen met elkaar spellen aan het spelen, 

met kapla aan het bouwen en heerlijk aan het knutselen zijn. Sluit je gerust aan bij onze groep en 

geniet mee met wat de kinderen op school doen en leren. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 Vrijdag 5 oktober: toets Levend Water Hoofdstuk 6 

 Dinsdag 9 oktober: huiswerk Nieuwsbegrip week 40 af 

 Dinsdagmiddag 9 oktober + woensdag 10 oktober: studie(mid)dag. Kinderen vrij 

 Donderdag 11 oktober: Engels toets Unit 1 

 Vrijdag 12 oktober: toets Levend Water Hoofdstuk 7 

 Dinsdag 16 oktober: huiswerk Nieuwsbegrip week 41 af 

 Donderdag 18 oktober: schoolfotograaf 

 Vrijdag 19 oktober: toets Levend Water Hoofdstuk 8 

 22 oktober - 26 oktober: herfstvakantie! 

 

Hartelijke groeten,  

juf Annelies en juf Jessica 
 

 

 

 



Groep 7/8 
 

Groep 6 

 

Belangrijke info groep 6: 

 

We hebben gezellige weken achter de rug! We hebben geleerd over wie Jacob was, en dat God ons altijd 

beschermd. Hij kent ons zo goed dat hij zelfs onze haren op onze hoofd kan tellen. Dat hebben we bij 

elkaar geprobeerd, en dat is niet  te doen! Mooi dat God ons zo goed kent! 

 

Nog wat praktische informatie: 

Volgende week dinsdag is het studiemiddag en woensdag is een studiedag, de kinderen zijn dan vrij! 

 

Maandag 15 oktober hebben de kinderen een topografie toets over Drenthe. Succes met leren! 

 

Groetjes, juf Marlinde en juf Inge 

 

We hebben de 2e beloning al weer binnen! En dat na 6 weken! Nu hebben we heeerlijk 15 minuten 

filmpjes zitten kijken. De kinderen verdienen die beloningen als ze aan het eind van de dag allemaal 

in de super staan en als alle smileys op groen staan. 

Het valt mij op dat de kinderen een lange tijd heel stil en geconcentreerd aan hun werk kunnen zijn 

en dat geeft mij ontzettend veel mogelijkheden om andere kinderen te helpen of gesprekjes te voe-

ren. Dat is echt belangrijk. 

De kinderen moesten allemaal wat meenemen van zichzelf wat de andere kinderen nog niet zou ken-

nen van hen. Die spullen stoppen we in een doos en elke keer halen we er iets uit en gaan we raden 

van wie dat is. Kijken of we weer nieuwe dingen over en van elkaar kunnen leren. 

De sfeer is over het algemeen heel prettig. Dat merk ik ook tijdens de boekbesprekingen. Er worden 

echt mooie complimenten aan elkaar gegeven en als er tips zijn, worden die op een respectvolle ma-

nier gemaakt. 

We kunnen trots zijn op elkaar! 

 

In de pauzes zijn er wat voorvallen geweest. We hebben de afspraken weer aangescherpt. We heb-

ben onder andere afgesproken dat ik als juf de teams met voetballen maak en dat je als je niet mee-

doet, je best mag kijken, maar niet supporten. 

 

Het valt mij wel op dat het maken van nieuwsbegrip begint te verslappen. Er zijn steeds meer kinde-

ren die het niet maken of die teveel fouten maken. Ik heb te vroeg gejuicht de eerste week….. We 

gaan er weer voor met zijn allen! 

Het verdere huiswerk zoals topo en Engels en levend Water gaat goed. Er worden allemaal voldoen-

des gescoord! 

 

De verhalen uit de bijbel die we hoorden waren uit de tijd van de Rechters en ook Ruth. Alhoewel de 

verhalen meestal bekend zijn (alhoewel van koning Abimelech en rechter Jefta niet), blijven ze heer-

lijk om te vertellen en ook om naar te luisteren. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

vrijdag 5 oktober:   LW toets 4,5 en 6 (memootje van 4 en 6) 

maandag 8 oktober:  boekbespreking van Chloë en Lieke 



dinsdag 9 oktober:  boekbespreking van Daphne en Jevantly, NB Sulawesi, middag vrij ivm 

    studiemiddag 

woensdag 10 oktober:  vrij ivm studiedag 

donderdag 11 oktober:  Topo Frankrijk/Noord-Amerika, boekbespreking Estelle en Chris 

vrijdag 12 oktober:  boekbespreking Lara 

maandag 15 oktober:  boekbespreking Lieke en Abigaïl 

dinsdag 16 oktober;  NB, boekbespreking Carsten, Marcellinu 

woensdag 17 oktober:  Engels alle woorden en zinnen Unit 1, boekbespreking Feline 

donderdag 18 oktober:  boekbespreking Elize en Jonathan 

vrijdag 19 oktober:  LW toets les 7 en 8 


