
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 39 

23 sept./m 29 sept. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

De feestweek is weer begonnen, dus er zijn 

allemaal leuke dingen te doen in het dorp. 

Jullie zullen jullie ogen uitkijken naar alle lichtjes en 

geluiden die er zijn en al de gezelligheid op straat! 

Vrijdag gaan we meelopen met de 

ballonnenoptocht!! 

 

Gebaar: Feest 

 
 
 
 
 
 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Omdat ‘politie’ een leuk en leerzaam onderwerp is hebben we het nog een week 

over de politie. We lezen het boek “Alarm! Alarm!”. Dit boek gaat niet alleen over 

de politie, maar ook over andere hulpdiensten. We hebben memorie kaartjes over 

vervoer, waarmee we een spelletje kunnen spelen. Benoem de plaatjes, zoek 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

dezelfde of memorie. We hebben het in de kring over het verkeer: Hoe steek je over 

bij een zebrapad en hoe doe je dat dan. Links kijken, rechts kijken en weer links 

kijken, komt er niets aan dan kunnen we oversteken! 
 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

Het was weer een gezellige week met elkaar. Deze week stond in het teken van de 

kermis. De kinderen hebben mooie kermis kleurplaten gemaakt. Leuk om te horen 

hoe enthousiast de kinderen aan elkaar en aan ons vertellen over de oranjeloop. 

Donderdag hebben we een broodje knakworst gegeten en heerlijke koekjes 

gebakken met de kinderen. Er zijn veel nieuwe kinderen komen wennen bij de 

Zeehonden. We heten de nieuwe Zeehonden van harte welkom. 

Wij wensen iedereen een fijn weekend.  

 

 

BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

Wij wensen jullie allemaal een gezellig kermisweekend toe!  

Tot volgende week! 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Op 11 oktober gaan we met de kleuters naar het circus in Roelofarendsveen. De 

kleuters vertrekken om half 9 vanaf school, de voorstelling is van 9.00 uur tot 10.00 

uur. We zoeken voor dit uitje ouders die ons willen rijden.   

 

Agenda  

Woensdag 2 oktober: ‘nieuw-jaarsreceptie’ van 14.00 uur tot 15.00 uur.  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 11 oktober: de kinderen van de groep 1-2 gaan naar het circus. 

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Donderdag 19 december: kerstviering 17-19 uur  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Startgesprekken in de avond. 

Woensdag: 

We gaan gymmen. Wilt u uw kind deze dag makkelijke kleding aangeven en een 

hemdje om in te gymmen?  

Donderdag: 

Fruitdag. 

Vrijdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Op 11 oktober gaan we naar het circus in Roelofarendsveen. De kleuters vertrekken 

om half 9 vanaf school, de voorstelling is van 9.00 uur tot 10.00 uur. We zoeken voor 

dit uitje ouders die ons willen rijden.   

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym gr 3 

Dinsdag: startgesprekken (avond)  

Woensdag: juf Manoeska in de klas / gym gr 2  

Donderdag:  

Vrijdag: startgesprekken (middag)/ gym gr 3  

 

Agenda  

Vrijdag 4 oktober: nieuwjaars-receptie  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Donderdag 19 december: kerstviering 17-19 uur  

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Deze week hebben we de eerste kern van Veilig leren lezen afgerond. Maandag 

starten we met kern 1.  

 

Vrijdag 11 oktober gaan we met de klas naar het circus in Roelofarendsveen. We 

zoeken voor dit uitje nog ouders die willen rijden.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: startgesprekken (avond) 

Woensdag: 

Donderdag: Het is fruitdag 

Vrijdag: Gym 

Startgesprekken (middag) 

 

Voor in de agenda: 

Vrijdag 4 oktober: nieuwjaars-receptie  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Donderdag 19 december: kerstviering 17-19 uur  

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag:  

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 5 

 

Voor in de agenda 

10 okt   Afsluiting kinderboekenweek 

21 okt   Start herfstvakantie 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: gym, startgesprekken 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: gym, startgesprekken 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

- 

 

Huiswerk/toetsen: 

*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 mee naar huis gekregen 

om te oefenen. 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: 

02 okt   Nieuwschooljaar receptie groep 6 

10 okt   Afsluiting kinderboekenweek 

21 okt   Start herfstvakantie 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Stella en Jaela klassendienst. 

Dinsdag:  

-Vanmiddag en vanavond zijn er startgesprekken. 

Woensdag: 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Luuk, Peet en Sem hun actualiteitsbeurt. 

-Vanaf deze week hebben we stagiaire Linn Blom in de klas op donderdag. 

Vrijdag: 

-Vandaag hebben we de eerste toets van dit schooljaar: 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. 

-Vanmiddag zijn de laatste startgesprekken. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 30 september toets taal blok Strips 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 7  

- 07 oktober toets thema 1 Meander (leerstof volgt) 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 11 en 14 oktober toets rekenen blok 1 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 17 oktober toets thema 1 Brandaan (leerstof volgt) 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

- 11 nov  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 nov  studiedag, de kinderen zijn vrij 

 

Huiswerk/toetsen: 

30 september: 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 boekje mee naar huis gekregen met 

daarin alle blokken voor groep 7 om te oefenen. In de klas hebben we tijdens de 

woordenschatlessen ook geoefend. 

 

11 en 14 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. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Klassendienst 

Marthe en Ise 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag gaan we verder met de pijler techniek. 

- Vandaag huiswerk nummer 2 inleveren. 

Dinsdag:  

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

- Vanmiddag en vanavond zijn er startgesprekken. 

Woensdag: 

Donderdag: 

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

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

Aankomende week gaan we de schooltuintjes onkruidvrij maken, zodat groep 7 er 

binnenkort in kan beginnen. Emmers en handschoenen kunnen hierbij van pas 

komen. 

Er hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren. U bent op 4 oktober van harte welkom bij de inloop in groep 8, deze is 

tussen 14.00 en 15.00 uur. Er is dan de mogelijkheid om in de klas te kijken en 

eventueel nog vragen te stellen. 

 

Voor in de agenda: 

- 23 september toets taal blok China 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 26 september so Engels, “Words to know” 

- 04 oktober inloop mogelijkheid groep 8  

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

- 11 nov  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 nov  studiedag, de kinderen zijn vrij 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Vandaag gaan we verder met de pijler techniek. 

Toets taal blok China. 

Dinsdag: 

Juf Ellen staat voor de groep. 

We hebben gym, denk aan je gymspullen! 

Woensdag: 

Donderdag: 

So Engels “Words to know” je moet de woordjes van Engels naar Nederlands en 

omgekeerd kennen. Spelling telt mee! 

We hebben gym, denk aan je gymspullen! 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vrijdag: 

Vanmiddag zijn er startgesprekken. 

 


