
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 40 

30 sept./m 6 okt. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

Op woensdag twee oktober begint de kinderboekenweek met als thema REIS MEE! 

Op De Kiem willen wij in alle groepen de dag starten met een lekker zelfgemaakt 

ontbijtje. De leerkrachten zullen naar andere groepen reizen om daar een verhaal 

voor te lezen. 

Dus deze dag neem je behalve je eten/drinken en lunch, ook een lekker ontbijtje 

voor jezelf mee, dat wordt genieten! 

 

Als afsluiting van deze kinderboekenweek is er op 10 oktober school een 

boekenmarkt. Meer info over deze avond vinden jullie in de bijlage. 

 
 
Leerlingenraad  

  

Ook dit jaar gaan wij op school weer van start met een leerlingenraad. Dit om de 

betrokkenheid onder de kinderen te vergroten en actief burgerschap te stimuleren. 

Uit de groepen 5 t/m 8 gaan er twee leerlingen per groep in de leerlingenraad. 

Kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen en mogen campagne gaan voeren om 

stemmen te winnen. Zij kunnen een poster maken of een presentatie aan de groep 

over “waarom er op hen gestemd moet worden”. Per groep wordt er gestemd en 

de twee kinderen met de meeste stemmen mogen in de leerlingenraad.   

  

In iedere groep is een ideeën-box aanwezig waar de leerlingen ideeën in kunnen 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

doen. Voorafgaand aan de vergadering worden de ideeën voorgelezen in de klas 

en wordt bepaald door de vertegenwoordigers van de leerlingenraad (samen met 

de groep) of de punten haalbaar zijn en meegenomen worden naar de 

vergadering.   

  

Na elke vakantie is er een vergadering van de leerlingenraad. Er zit een leerkracht 

bij de vergadering, maar deze heeft slechts een coachende taak. Na de 

vergadering koppelen de vertegenwoordigers in hun eigen klas de vergadering 

terug en vertellen wat er besproken is.  In de kiemsamenwerking met het team 

worden de voorstellen en notulen van de leerlingenraad besproken.   

 

Voor de herfstvakantie worden de nieuwe leden bekend gemaakt in de weekbrief 

en na de herfstvakantie zullen de eerste bijeenkomsten van de leerlingenraad 

starten. 

  

 

 

Beste ouders, 

 

De afgelopen weken is er door een aantal ouders hard gewerkt aan de corsokar. 

En met een geweldig resultaat! Voor de kinderen, maar ook voor alle mensen langs 

de kant van de weg. Ook de jury liet dat niet ongemerkt en gaf ons de eerste prijs 

én de vermelding 'de gezelligste school'. En daar zijn we trots op.  

 

Via deze weg willen we superbouwers Edwin, Mark, Joris, Rob, Oscar, Edwin, Niels, 

Arjen, Wilfred, Kalle, Koen, Cathy, Martijn en Bart bedanken.  

Daarnaast ververs Katja, Karin, Iris en Annelies.  

Bloemenleveranciers Marc Janssen, Edwin Klein, Léon van Klink en Frank de Koning. 

Bloemenstekers Sandra, Esther, Marion, Peter en oma van Zoe en Jasmijn.  

En Karwei, Twood, HS events, Hooymans Products en Solid Rental voor het sponsoren 

van materialen.  

En natuurlijk ook Joost Wesselman voor het gebruik van de schuur. 

 

Mochten we iemand vergeten zijn, ook voor diegene veel dank! 

 

Namens de ouderraad, 

Pieter en Jet 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

Wist u dat:  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Stagiaire Lieke sinds 9 september op maandag en dinsdag bij de visjes stage loopt. 

-Dat er 2 baby leidsters bezig zijn met een cursus Nederlandse gebaren taal.  

-Eendjes en visjes bij garage verdel zijn wezen kijken met kindjes.  

- Wij het fijn vinden als u kindje kruipt hij/zij schoentjes mee neemt. Zo kunnen we ook 

naar buiten zonder natte sokken/koude voeten te krijgen.  

- Martina 27 september haar laatste dag bij de Eendjes had.  

- Lotte vanaf 30 september het team van de eendjes gaat versterken  

- Wij bij de babygroep bezig zijn met thema vervoer 

- De babygroep op zoek zijn naar kastanjes, dennenappels en eikeltjes? Dit voor ons 

volgende thema herfst.  

 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 
 

Onze laatste week in het thema vervoer hebben we het over de auto. Zingen een 

lied waarbij verschillende kleuren auto’s in voor komen, zodat de kinderen de 

kleuren kunnen leren. 

We gaan verven, niet met een kwast of met onze handen, maar door wielen in de 

verf te dopen en daarmee over een papier te rijden. 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep ½ 

Algemene informatie: 

Deze week staat de “nieuwschooljaarsreceptie” voor onze groepen gepland. Er 

hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren, daarom maken we er een inloopmoment van. U bent op 2 oktober 

van harte welkom tussen 14.00 en 15.00 uur. De kinderen kunnen dan zelf hun 

werk/de klas laten zien en er is de mogelijkheid om algemene vragen te stellen aan 

de leerkracht van de groep. 

 

Vrijdag 11 oktober gaan we naar het circus.  

We gaan om 8.30 uur zsm weg. De voorstelling is van 9 uur - 10 uur, u mag daarbij 

blijven. Na de voorstelling gaan we weer terug naar school.  

Wie wil ons rijden naar het circus, het is op het DOSR-terrein. 

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 

Gymmen op woensdag: 

Wilt u uw kind op woensdag, ivm de gym, makkelijke kleding aangeven?  

Liefst geen panty’s of maillots.  

Wilt u uw kind die dag ook een hemd aan- of meegeven zodat kinderen kunnen 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

gymmen in hemd en onderbroek? Alvast bedankt! 

 

Het voorleesontbijt: 

Zie algemene informatie hierover, in het begin van de weekbrief. 

 

Voor in de agenda:  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 11 oktober: naar het circus, we vertrekken om 8.35 uur.  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

 

Groep 1-2B 

Op maandag en dinsdag werkt juf Lydia en op woensdag, donderdag en vrijdag 

juf Marije. De nieuwjaarsreceptie plannen we op een later moment wanneer de 

nieuwe leerkracht er is.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

Dinsdag: 

Woensdag: 

-Start Kinderboekenweek, het thema is: “Reis mee”. 

Voorleesontbijt: de kinderen nemen hun eigen ontbijt mee om in de klas de dag 

mee te kunnen starten.  

-Vanmiddag is er een inloopmoment van 14.00 tot 15.00 uur. U bent van harte 

welkom. 

Donderdag: 

-Fruitdag. 

Vrijdag: 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

We werken de komende weken met de pijler techniek over de 

bouwplaats/beroepen in de bouw. Vorige week zijn we al naar de bouwplaats 

gelopen bij de Braassemdreef en hebben we het verhaal gehoord van Karel Klus. 

Karel Klus zijn huis ging stuk en de kinderen maken een nieuw huis voor Karel.  

Verder doen we veel activiteiten rondom het thema bouwen/bouwplaats.  

 

De letter van de week is de letter r. Zowel de kinderen van groep 2 als groep 3 

mogen hier iets voor meenemen.  

 

De kinderen van groep 3 hebben inmiddels al een hoop letters geleerd. De letter i, 

k, m, s, p, aa en r. Maandag zijn er leesbladen mee naar huis gegaan. Het is fijn als u 

elke dag een momentje kan vinden om met uw kind te lezen. Dit is erg belangrijk. 

De leesbladen die meegegaan zijn naar huis zijn daar uitstekend voor te gebruiken. 

Ook kunt u bij de bibliotheek boekjes halen van AVI start.  

 

Deze week zou staat de “nieuwschooljaarsreceptie” voor onze groep gepland. Er 

hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren, daarom maken we er een inloopmoment van. U bent op 4 oktober 

van harte welkom tussen 14.00 en 15.00 uur. De kinderen kunnen dan zelf hun 

werk/de klas laten zien en er is de mogelijkheid om algemene vragen te stellen aan 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

de leerkracht van de groep. 

 

Vrijdag 11 oktober gaan we naar het circus.  

We gaan om 8.30 uur zsm weg. De voorstelling is van 9 uur - 10 uur, u mag daarbij 

blijven. Vervolgens gaan we weer naar huis.  

Even afhankelijk van het aantal kinderen in 1 auto, zoeken we nog 1-2 ouders die 

willen/kunnen rijden. We horen het graag.  

 

 

Voor in de agenda:  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 11 oktober: naar het circus  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Groep 3: Deze week is er geen gym, want juf Femke is er niet.  

Dinsdag: 

Woensdag:  

Groep 2: Deze week is er geen gym, want juf Femke is er niet.  

Juf Arianne is vandaag in de klas 

Donderdag:  

Fruitdag 

Vrijdag: 

Inloop tussen 14-15 uur  

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Deze week zijn er weer drie nieuwe letters bijgekomen : de letter p, en de letter aa, 

en de letter r.  Woensdag hebben de kinderen een blad mee naar huis gekregen. 

Dit zijn de woorden die we leren tijdens kern 1. Het is fijn als u elke dag een 

momentje kan vinden om met uw kind te lezen. Dit is erg belangrijk. De leesbladen 

die meegegaan zijn naar huis zijn daar uitstekend voor te gebruiken. Ook kunt u bij 

de bibliotheek boekjes halen van AVI start.  

 

Deze week staat de “nieuwschooljaarsreceptie” voor onze groep gepland. Er 

hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren, daarom maken we er een inloopmoment van. U bent op 4 oktober 

van harte welkom tussen 14.00 en 15.00 uur. De kinderen kunnen dan zelf hun 

werk/de klas laten zien en er is de mogelijkheid om algemene vragen te stellen aan 

de leerkracht van de groep. 

 

We zijn nog op zoek naar  ouders die willen rijden naar het circus. We horen graag 

wie er gezellig mee gaan. We vertrekken om 10 uur vanaf school en de voorstelling 

duurt tot half 12.  

 

 

Voor in de agenda:  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 11 oktober: naar het circus  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Er is vandaag geen gym. Juf Femke is er niet.  

Dinsdag:  

Woensdag: 

Donderdag: Het is fruitdag vandaag  

Vrijdag: gym 

Inloop tussen 14.00 uur en 15.00 uur 

 

Groep 4 

Algemene informatie:  

Deze week staat de “nieuwschooljaar receptie” voor onze groep gepland op 

vrijdag 4 oktober. U hebt hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. U bent  

van harte welkom! 

Vrijdag 11 oktober gaan we naar het circus. Er hebben zich inmiddels 2 ouders 

aangemeld die ons willen rijden. Fijn. Wie wil zich hierbij aansluiten?? Graag 

opgeven bij de leerkracht van groep 4. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: : Er is vandaag geen gym. Juf Femke is er niet. 

Dinsdag: 

Woensdag:  

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: Gym. Graag de gymspullen mee. 

               Nieuwjaar receptie van 14.00 uur tot 15.00 uur. U bent van harte welkom. 

 

Voor in de agenda:  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

Vrijdag 11 oktober: naar het circus  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

 

 

 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Afgelopen week hebben wij de eerste lessen op de chromebooks gehad. Dit gaf 

enkele verbindingsproblemen. We hopen dat het snel opgelost is. 

 

Voor in de agenda:  

Vrijdag 4 oktober nieuwjaarsreceptie in groep 5 

Dinsdag 8 oktober toets Brandaan thema 1. 

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  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: Er is geen gym want juf Femke is er niet. 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Vanmiddag is er een nieuwjaarsreceptie voor alle kinderen en ouders van 

groep 5. Een ouder heeft iets leuks voor de ouders en kinderen bedacht. Wees 

welkom tussen 14.00 en 15.00! 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Deze week zou staat de “nieuwschooljaarsreceptie” voor onze groep gepland. Er 

hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren, daarom maken we er een inloopmoment van. U bent op 2 oktober 

van harte welkom tussen 14.00 en 15.00 uur. De kinderen kunnen dan zelf hun werk 

laten zien, u kunt komen bekijken hoe de kinderen werken met de digitale devices 

en er is de mogelijkheid om algemene vragen te stellen aan de leerkracht van de 

groep. 

 

Huiswerk/toetsen: 

*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. 

 

*18 oktober: Toets Meander Aardrijkskunde Thema 6 + topografie 

Om deze toets te leren hebben de kinderen een huiswerkboekje meegekregen met 

daarin alle leerbladen voor het hele schooljaar. Op de bladen vind je per thema 

een QR-code, waarmee je een filmpje met de samenvatting kunt bekijken. De toets 

wordt op papier afgenomen. Let op: het kaartje van topografie kan bij de toets iets 

ingezoomd zijn! 

 

*30 oktober: Toets Brandaan geschiedenis Thema 6. 

Om deze toets te leren hebben de kinderen een huiswerkboekje meegekregen met 

daarin alle leerbladen voor het hele schooljaar. Op de bladen vind je per thema 

een QR-code, waarmee je een filmpje met de samenvatting kunt bekijken. De toets 

wordt op papier afgenomen.  

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

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 Nyls en Fabius klassendienst. 

Dinsdag:  

-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. 

Woensdag: 

-Start Kinderboekenweek “Reis mee”. 

-Vandaag géén gymles van juf Femke. 

-Vanmiddag is er een inloopmoment van 14.00 tot 15.00 uur. U bent van harte 

welkom. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Stella, Demi en Liz hun actualiteitsbeurt. 

Vrijdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda 

- 30 september toets taal blok Strips 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 7  

- 07 oktober toets thema 1 Meander  

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 11 en 14 oktober toets rekenen blok 1 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 17 oktober toets thema 1 Brandaan  

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

- 01 november 1e vergadering leerlingenraad 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

 

Klassendienst 

Robbin en Do 

 

Nieuwschooljaarsreceptie 

Deze week zou staat de “nieuwschooljaarsreceptie” voor onze groep gepland. Er 

hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren, daarom maken we er een inloopmoment van. U bent op 2 oktober 

van harte welkom tussen 14.00 en 15.00 uur. De kinderen kunnen dan zelf hun werk 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

laten zien, u kunt komen bekijken hoe de kinderen werken met de digitale devices 

en er is de mogelijkheid om algemene vragen te stellen aan de leerkracht van de 

groep. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag gaan we verder met de pijler techniek. 

- Vandaag huiswerk nummer 3 inleveren. 

- Vandaag hebben we een toets taal over het blok strips. Leer de woorden goed! 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we geen gymles. 

Woensdag: 

-Vanmiddag is er een inloopmoment van 14.00 tot 15.00 uur. U bent van harte  

welkom. 

-Start Kinderboekenweek “Reis mee”. We starten vandaag met het voorleesontbijt. 

Neem allemaal je eigen ontbijtje mee naar school! 

Donderdag: 

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

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

De kinderen hebben een samenvatting meegekregen voor de toets van 

geschiedenis. In de klas is uitgelegd dat zij hier zelf verantwoordelijk voor zijn. De 

samenvatting komt dus ook niet per mail.  

 

Voor in de agenda 

- 02 oktober inleveren kinderpostzegels 

- 04 oktober SO Engels alle woorden en zinnen van song 1 

- 04 oktober nieuw schooljaar receptie groep 8 

- 07 oktober toets thema 1 Brandaan  

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

- 01 november 1e vergadering leerlingenraad 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Nieuwschooljaarsreceptie 

Deze week staat de “nieuwschooljaarsreceptie” voor onze groep gepland. Er 

hebben zich helaas geen ouders aangemeld om de nieuwjaarsreceptie te 

organiseren, daarom maken we er een inloopmoment van. U bent op 2 oktober 

van harte welkom tussen 14.00 en 15.00 uur. De kinderen kunnen dan zelf hun werk 

laten zien, u kunt komen bekijken hoe de kinderen werken met de digitale devices 

en er is de mogelijkheid om algemene vragen te stellen aan de leerkracht van de 

groep. 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag gaan we verder met de pijler techniek. 

Dinsdag:  

- Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

- Helaas is er geen gym vandaag. 

Woensdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Inleveren huiswerk redactiesommen. Laat zien hoe je gerekend hebt. 

Donderdag: 

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

Vrijdag:  

-Vanmiddag is er een inloopmoment van 14.00 tot 15.00 uur. U bent van harte  

welkom. 

 

 

 


