
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 38 

16 sept./m 22 sept. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Studiedagen 2019-2020 

 

Hierbij nogmaals de studiedagen voor het komende schooljaar. 

 

Donderdag         19-09-2019 

Maandag            11-11-2019 

Dinsdag               12-11-2019 

Dinsdag               14-04-2020 

Woensdag          17-06-2020 vanaf 12.00 uur 

Vrijdag                 03-07-2020 

 
 
 
 
De avond-wandelvierdaagse. 

 

Dit jaar hebben velen van jullie weer meegelopen met de avondwandelvierdaagse 

van de vakantiespelen.  

Totaal hebben er dit jaar 288 kinderen van de verschillende scholen mee gelopen. 

Jullie konden geld bij elkaar lopen voor fruit, dit komen wij uitdelen woensdag in de 

kermis week. 

Er is ook een school die de wisselbeker in ontvangst mag nemen. Dit jaar was de 

uitslag heel spannend.  

  

           1  de kiem    22,68 % 

           2  roelevaer  22,61 % 

           3  elkerlyc    21,46 % 

           4 klimboom  18,56 % 

           5 kinderbrug 15,34 % 

  

We hopen jullie volgend jaar weer meedoen.  

Allemaal een fijne kermis gewenst namens de organisatie. 

 

Ronald Spruit 

 
 
 
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 
 
Geachte ouders,  

 

Op de school van uw kind zijn er brieven met informatie uitgedeeld over het (laten) 

opsteken van de fiets of skelter van uw kind voor het bloemencorso van zaterdag 

21-9 aanstaande. 

 

In deze link vindt u de informatie en het inschrijfformulier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 
0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, 
Schildpadjes, Fuutje,  
 

Wij zijn we bezig met het thema 

vervoer. We hebben een hoop auto’s 

op de groep waar veel mee gespeeld 

wordt. Ook hebben we auto’s 

geknutseld en met auto’s door 

scheerschuim gereden. Volgende 

week maandag gaan we langs bij 

auto Verdel om echte auto’s te 

bekijken. 

 

Gebaar van de week: auto 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.oranjecomite.eu/jeugdcorso/inschrijven-opsteken-jeugd/
https://www.oranjecomite.eu/jeugdcorso/inschrijven-opsteken-jeugd/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

Aanstaande week gaat het bij ons over de politie, maar ook over de kermis! We 

gaan zingen over de politie en zingen ook over de kermis. Lezen en praten over de 

kermis. We hebben het over de politie, die voorop rijdt bij de optochten. Kortom 

veel over de kermis. Voor ieder die dat gaan vieren, een fijne kermis!! 

 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

Wensen jullie een hele fijne kermis week. 

 

 BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

Volgende week zijn er weer studiedagen. Zouden jullie bij afwezigheid uw kind bij 

voorkeur in het ouderportaal (en anders mondeling) willen afmelden? Dan kunnen 

wij hier rekening mee houden, alvast bedankt. 

 

 

Groep 1-2 

Algemene informatie: 

Ondanks het iets mindere weer, hebben we het allemaal super leuk gehad in het 

Linnaeushof. We willen iedereen die ons geholpen heeft, hartelijk bedanken! 

 

We wensen iedereen een hele fijne kermis! 

 

Voor in de agenda 

- 19 september studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 20 september de kinderen hebben ‘kermis-vrij’.  

   Veel plezier met de ballonnenoptocht! 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 02 oktober ‘nieuw-schooljaar-receptie’ 

- 10 oktober afsluiting Kinderboekenweek en afsluiting pijler techniek 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Marije voor de groep 

Dinsdag:     Juf Lydia voor de groep 

Woensdag: 

Gym van juf Femke, wil iedereen denken aan gymschoenen? 

Donderdag: 

Studiedag, de kinderen zijn vrij 

Vrijdag:  

Kermisvrij. 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

De letter van de week is de K van kermis.  

Kinderen mogen allemaal iets meenemen met de K.  

 

Groep 3 heeft al veel letters geleerd: I, K, M, S  

 

Thema 

We werken de komende weken met het thema ‘bouwen’, en alles wat daarbij komt 

kijken. Aangezien onze school vlakbij een grote bouwplaats staat gaan we dinsdag 

daar een kijkje nemen. 

  

Gym 

De kinderen van groep 2 hebben nodig: gymschoenen, deze zijn en blijven in de 

groep.  

De kinderen van groep 3 hebben nodig: gymschoenen, gymkleding, handdoek om 

te douchen. ’s Ochtends nemen de kinderen hun gymtas mee en ’s middags gaat 

deze weer mee naar huis.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: groep 3 gym 

Dinsdag: uitstapje naar de bouwplaats  

Woensdag: juf Arianne in de klas / groep 2 gym  

Donderdag: kinderen vrij  

Vrijdag: kinderen vrij  

 

Agenda  

Dinsdag 24 september: startgesprekken avond (zie Parro)  

Vrijdag 27 september: startgesprekken middag (zie Parro)  

Vrijdag 4 oktober: nieuwjaarsreceptie  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

We hebben in de afgelopen twee weken al vier letters geleerd: de i, k,m,s.  

 

Thema: 

Maandag starten wij met het thema bouwen en alles wat daarvoor nodig is. De 

kinderen gaan dinsdag een kijkje nemen bij de bouwplaats in de buurt.  

Als u nog leuke spullen heeft die we kunnen gebruiken die bij het thema beroepen 

in de bouw passen, is dit altijd welkom. U kunt hierbij denken aan (schoenen)dozen, 

verfkaarten, behang en folders van bouwmarkt. Alvast bedankt! 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: Uitstapje naar de bouwplaats 

Woensdag: 

Donderdag: studiedag de kinderen zijn vrij 

Vrijdag: kinderen vrij 

 

Agenda  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag 24 september: startgesprekken avond (zie Parro)  

Vrijdag 27 september: startgesprekken middag (zie Parro)  

Vrijdag 4 oktober: nieuwjaarsreceptie  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

-Zijn er ouders die wanneer de kinderen naar school gaan nog een kwartiertje over  

hebben om met enkele kinderen te lezen? We horen het graag. 

-Afgelopen maandag hebben we een brandoefening gehad. Dit ging heel goed 

en de kinderen waren snel buiten. Super. 

-Op maandag en vrijdag hebben we altijd gym. Graag alle kinderen gymkleding, 

gymschoenen en een handdoek mee! 

- We werken de komende weken met het thema ‘bouwen’ en alles wat daarbij 

komt kijken. Hiervoor hebben we nog wat materialen zoals (schoenen) dozen, 

verfkaarten, behang en folders van bouwmarkten nodig om de hoeken te vullen. 

Mochten jullie nog iets over hebben zouden jullie dit dan mee willen nemen naar 

school? Dat zou super fijn zijn. 

-Aangezien onze school vlakbij een grote bouwplaats staat gaan we dinsdag daar 

een kijkje nemen. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Start van het thema BOUW 

Dinsdag: Gym. Vergeet je gymspullen niet. Bezoek aan de bouwplaats. 

Woensdag:  

Donderdag: Studiedag, kinderen zijn vrij. 

Vrijdag: Ballonnen optocht. Kinderen zijn vrij. 

 

Voor in de agenda 

- 19 september studiedag. Kinderen vrij 

- 20 september kermis vrij 

- 24 september startgesprekken (avond) 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 04 oktober nieuw schooljaar receptie groep 4 

- 10 oktober afsluiting kinderboeken week. Avond 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Het schoolreisje naar Duinrell was een groot succes, ondanks het wat druilerige weer 

hebben de kinderen genoten. 

Ook was er deze week een brandoefening, het is goed verlopen. 

De kinderen hebben een start gemaakt met de techniekweken, binnenkort werken 

we samen met groep 8 aan een knikkerbaan. De resultaten zijn op de 

tentoonstelling avond te bewonderen. 

In de klas staat sinds deze week een kar met chromebooks, deze zullen wij na de 

kermis in gaan zetten. De kinderen kijken er naar uit! 

 

Zijn er ouders die wanneer de kinderen naar school gaan nog een kwartiertje over 

hebben om met enkele kinderen te lezen? We horen het graag! 

 

Voor in de agenda 

- 19 september studiedag. Kinderen vrij 

- 20 september kermis vrij 

- 24 september startgesprekken (avond) 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 04 oktober nieuw schooljaar receptie groep 4 

- 10 oktober afsluiting kinderboeken week. Avond 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gymles, vergeet je spullen niet! 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: Studiedag, de kinderen zijn vrij! 

Vrijdag: Kermis vrij, fijne kermis allemaal! 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

We hebben een leuke dag gehad in Duinrell. Ondanks de regen hebben we veel 

vrolijke gezichten gezien. “Juf, als ik natgeregend ben, dan ga ik gewoon in de 

achtbaan om weer droog te blazen!” 

 

Huiswerk/toetsen: 

*27 september: Toets spelling blok 1 

Voor deze toets oefenen we dagelijks in de klas met het oefendictee. Als je thuis 

ook iets wilt doen om beter te worden in spelling, moet je veel te lezen. 

 

*01 oktober: Toets taal blok 1 

Voor deze toets zijn vooral de woorden van de week belangrijk. Zorg dat je de 

betekenis ervan goed weet. Je hebt een huiswerkboekje ervoor mee naar huis 

gekregen. In de klas hebben we woordenschatlessen met filmpjes bij de woorden. 

 

*10 oktober: Toets rekenen blok 1 

Voor deze toets oefenen we in de klas elke dag met Gynzy. Je kunt thuis ook 

inloggen en een les extra maken om te oefenen, of bij Gynzy werelden het 

onderdeel oefenen wat je nog lastig vindt. 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Voor in de agenda: 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 6 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Op maandag staat juf Saskia voor de groep. 

-Deze week hebben Tirza en Anouk klassendienst. 

Dinsdag:  

-Op dinsdag t/m vrijdag staat juf Dorien voor de groep. 

Woensdag: 

-Vandaag gymles van juf Femke, zorg dat je je gymspullen bij je hebt. 

Donderdag: 

-Vandaag is het studiedag. De kinderen zijn vrij van school. 

Vrijdag: 

-Vandaag heeft iedereen vrij i.v.m. de Veense Kermis. Veel plezier allemaal! 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda 

- 16 september eerste keer huiswerk inleveren.  

- 19 september studiedag 

- 20 september kermisvrij 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 7  

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

 

Klassendienst 

Desteny en Kai 

 

Vredesposter 

Afgelopen week hebben we in de klas een start gemaakt met de vredesposter-

wedstrijd. Het thema is “de reis van vrede”. Er mogen geen cijfers of letters gebruikt 

worden. De kinderen krijgen uiterlijk over 2 weken de poster mee naar huis om hem 

daar verder af te maken. Als ze met de wedstrijd mee willen doen, leveren ze de 

poster in de klas weer in. De poster moet uiterlijk maandag 14 oktober ingeleverd 

worden. De 3 mooiste posters van groep 7 en 8 gaan door naar de wedstrijd in het 

gemeentehuis. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag gaan we verder met de pijler techniek. 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

Donderdag:  

- Vandaag is er een studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Vrijdag: 

- Vandaag kermisvrij! Veel plezier allemaal. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

‘Vredesposter 

Afgelopen week hebben we in de klas een start gemaakt met de vredesposter-

wedstrijd. Het thema is “de reis van vrede”. Er mogen geen cijfers of letters gebruikt 

worden. De kinderen krijgen uiterlijk over 2 weken de poster mee naar huis om hem 

daar verder af te maken. Als ze met de wedstrijd mee willen doen, leveren ze de 

poster in de klas weer in. De poster moet uiterlijk maandag 14 oktober ingeleverd 

worden. De 3 mooiste posters van groep 7 en 8 gaan door naar de wedstrijd in het 

gemeentehuis. 

 

Voor in de agenda 

- 18 september eerste keer huiswerk inleveren.  

- 19 september studiedag 

- 20 september kermisvrij 

- 27 september startgesprekken (middag/avond) 

- 04 oktober nieuw schooljaar receptie groep 8 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek en pijler techniek 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag gaan we verder met de pijler techniek. 

Dinsdag:  

-Juf Ellen staat voor de groep. 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

-Redactiesommen huiswerk inleveren. Laat zien hoe je aan je antwoord bent 

gekomen. 

Donderdag:  

- Vandaag is er een studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Vrijdag: 

- Vandaag kermisvrij! Veel plezier allemaal. 

 

 


