
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 41 

7 okt. t/m 13 okt. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

Fuutje,  

 

Vorige week is officieel de herfst ingegaan.  

En dat hebben wij dit weekend wel gemerkt 

met al die regen.  

Bij de babygroepen proberen wij natuurlijk wel 

te wandelen tussen de buien door of toch 

even een frisse neus te halen op ons pleintje. 

Maar op erg regenachtige dagen spelen wij 

weer iets vaker binnen. Gelukkig is er dan de 

grote speelhal... en ... dan zien alle 

babygroepen elkaar en hebben wij nog meer 

vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen! 

Voor de grotere kinderen hebben wij dan o.a. 

de glijbaan en de allerkleinsten krijgen hun 

flesje in de hal of zijn er gezellig bij om naar de 

andere kindjes te kijken. Dan maken wij er 

binnen gewoon weer iets gezelligs van!  

 

Gebaar van de week: Herfst  
 
 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Thema vervoer hebben we inmiddels afgerond, nu gaan we aan de slag met het 

thema herfst.  

Het wordt al wat kouder, natter en winderig buiten maar dat mag de pret niet 

drukken. 

Buiten gaan we op zoek naar blaadjes en binnen maken we wind met een föhn. 

Ook buiten experimenteren we met de wind. We hangen zakjes en tasjes in de 

boom en voelen, zien en/of horen of het hard waait. Welke spulletjes kunnen 

wegwaaien en welke spulletjes blijven liggen? 

Verder zingen we liedjes over de blaadjes die naar beneden vallen, lezen we een 

boekje voor over Dikkie Dik in de wind en oefenen we de woordkaarten over het 

thema.  

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

We hebben deze week vaak op het grote plein gespeeld. De kinderen zijn druk 

bezig geweest met strijkkralen. We hebben deze week meerdere feestjes gevierd, 

de jarige kinderen hebben heerlijke fruit spiesjes gemaakt voor de hele groep.  

 

Vergeet u niet uw kind af te melden wanneer hij/zij niet komt in de herfstvakantie?  

(Afmelden kan via het ouderportaal) 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

Donderdagavond is de afsluiting van de Kinderboekenweek.  

U kunt in de klas komen kijken wat de kinderen gedaan hebben nav de pijler 

techniek. Daarnaast is er een boekenmarkt door de hele school heen. Zie meer 

informatie bij de weekbrief van vrijdag 27 september.  

De boekenmarkt begint om 18.30 uur en duurt tot 19.45 uur. 

 

10 okt   inloopavond nav de pijler techniek en de Kinderboekenweek. 

11 okt   naar het circus, we gaan rond half 9 weg.  

21 okt   start herfstvakantie 

11 nov  studiedag 

12 nov  studiedag 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Gymmen met juf Femke, wilt u denken aan makkelijke kleding en een hemd? 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Donderdag: 

Fruitdag. 

Kijkavond/ inloopavond, het begint om 18.30 uur en duurt tot 19.45 uur. 

Vrijdag: 

We gaan naar het circus, we vertrekken rond half 9. 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Donderdagavond is de afsluiting van de Kinderboekenweek.  

U kunt in de klas komen kijken wat de kinderen gedaan hebben. Daarnaast is er 

een boekenmarkt door de hele school heen. Zie meer informatie bij de weekbrief 

van vrijdag 27 september.  

 

De letter van de week is de r. Kinderen mogen nog steeds dingen met een R 

meenemen naar school.  

 

Vrijdagochtend gaan we naar het circus. De ouders die rijden krijgen hierover een 

apart mailtje.  

 

Groep 3 gaat deze week beginnen aan kern 2 van Veilig Leren Lezen. Zij krijgen 

weer nieuwe leesbladen mee naar huis om te oefenen. We oefenen in de klas veel 

met lezen, maar het is ook zeker van belang om thuis met uw kind te lezen.  

Daar kunnen de leesbladen u zeer goed bij helpen.  

De kinderen hebben nu de volgende letters geleerd: i, e, aa, k, m, s, p, r, v  

 

Voor in de agenda:  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym gr 3  

Dinsdag: 

Woensdag: juf Manoeska in de klas / gym gr 2 

Donderdag: afsluiting KBW in de avond  

Vrijdag: circus / geen gym voor gr 3 ivm circus  

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Ook deze week zijn er weer een aantal letters bijgekomen. De letter e, en de letter 

v.  

 

Donderdagavond kunt u gezellig langskomen voor de afsluiting van de 

Kinderboekenweek, dit is gelijk ook de afsluiting van de pijler techniek. U kunt in de 

klas komen kijken wat de kinderen gedaan hebben. Dit zal in het teken staan van 

techniek. Daarnaast is er ook een boekenmarkt door de hele school, waar de 

kinderen hun boekjes mogen verkopen.  

 

De kinderen gymmen op maandag en vrijdag denkt u aan de gymspullen en een 

handdoek voor de kinderen?  

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Voor in de agenda:  

Vrijdag 18 oktober: laatste schooldag voor herfstvakantie  

Maandag 11 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

Dinsdag 12 november: studiedag, kinderen zijn vrij  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag:  

Woensdag: 

Donderdag: inloopavond techniek, en afsluiting Kinderboekenweek.  

Vrijdag: Gym 

 

Groep 4 

 

Algemene informatie: 

Donderdagavond is de afsluiting van de Kinderboekenweek.  Er is een boekenmarkt 

door de hele school heen. Verder bent u van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen in de klas. Zie meer informatie in de weekbrief van vrijdag 27 september.  

Vrijdag gaan we naar het circus. Er hebben zich inmiddels voldoende ouders 

aangemeld die ons willen brengen en halen. Hartelijk dank daarvoor! De 

betreffende chauffeurs krijgen nog informatie toegestuurd. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym. Graag gymspullen mee. 

Dinsdag: 

Woensdag: Juf Arianne staat voor de groep.  

Donderdag: Afsluiting Kinderboekenweek. 

Vrijdag: We gaan naar het circus. Deze dag daarom geen gym. 

 

 

Voor in de agenda: 

21 okt   Start herfstvakantie 

11 nov  Studiedag. Kinderen zijn vrij 

12 nov  Studiedag. Kinderen zijn vrij 

 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 5 

Algemene informatie:  

 

Voor in de agenda: 

21 okt   Start herfstvakantie 

01 nov  1e vergadering leerlingenraad 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 

09 jan   2e vergadering leerlingenraad 

 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Toets taal thema Ziekenhuis  

Gym van juf Femke 

 

Dinsdag: Toets Brandaan thema jagers en boeren 

Woensdag: 

Donderdag: Vanavond is de afsluiting van de kinderboekenweek op school, met de 

jaarlijkse boekenmarkt en inloop voor de techniekweek. 

 

Vrijdag: Gym van juf Femke 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Tafeldiploma’s 

Als je je tafeldiploma wilt halen, maak dan een afspraak met de juf. Zet hem op, je 

kunt het! 

 

Huiswerk/toetsen: 

*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: 

21 okt   Start herfstvakantie 

01 nov  1e vergadering leerlingenraad 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 

09 jan   2e vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Maandag: 

-Deze week hebben Luuk en James klassendienst. 

-Deze week is stagiaire Linn er de hele week. 

Dinsdag:  

- 

Woensdag: 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Jaela, Sophie en Liam hun actualiteitsbeurt. 

-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. 

-Vanavond is de afsluiting van de kinderboekenweek op school, met de jaarlijkse 

boekenmarkt en inloop voor de techniekweek. 

Vrijdag: 

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

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 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 

Kiran en Jip 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag werken we voor het laatst aan de Pijler techniek. 

- Vandaag huiswerk nummer 4 inleveren. 

- Vandaag hebben we een toets Meander over thema 1. 

Dinsdag:  

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

Woensdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

Donderdag: 

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

-Vanavond is de afsluiting van de kinderboekenweek op school, met de jaarlijkse 

boekenmarkt en inloop voor de techniekweek. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vandaag starten we met deel 1 van de rekentoets.  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. Je krijgt hier geen cijfer voor. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

Sinds dit jaar werken we in de klas met Cloudwise. Dit is een webbased programma 

wat het voor de kinderen makkelijk maakt om te navigeren tussen de diverse online 

programma’s die we op school gebruiken.  

Via Cloudwise hebben we ook toegang tot google classroom. Groep 8 test 

momenteel de mogelijkheden van google classroom. Zij kunnen thuis inloggen via 

www.cool.cloudwise.nl.  

Via google classroom kunnen ze gebruik maken van de agenda. In deze agenda 

plaats ik ook activiteiten, huiswerk, spreekbeurten enz. Daarnaast kan ik allerlei 

digitaal materiaal (werkbladen, links, filmpjes enz.) delen met de kinderen. Bij wijze 

van proef is er deze week ook de mogelijkheid om het werkwoordspelling huiswerk 

via classroom te maken. De kinderen krijgen het huiswerk ook op papier, ze mogen 

zelf kijken wat zij prettiger vinden om te gebruiken. Het is dus niet de bedoeling dat 

ze het zowel digitaal als op papier maken. 

 

Voor in de agenda:  

- 07 oktober toets thema 1 Brandaan 

- 10 oktober so Engels song 1 + 2 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 11 oktober inleveren huiswerk werkwoordspelling 

- 14 oktober vredesposter inleveren   

- 16 oktober spreekbeurt Imke 

- 17 oktober toets thema 1 Meander 

- 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 

- 13 november bezoek Visser ’t Hooft Leiderdorp (voor wie meegaat) 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag werken we aan de Pijler techniek. 

- Vandaag hebben we een toets Brandaan over thema 1. 

 

Dinsdag:  

- Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

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

 

Woensdag: 

 

Donderdag: 

- Vandaag so Engels song 1 + 2, vergeet niet te oefenen op de spelling van de 

woorden! Let vooral ook op de hoofdletters! 

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

http://www.cool.cloudwise.nl/
http://www.cool.cloudwise.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vanavond is de afsluiting van de kinderboekenweek op school, met de jaarlijkse 

boekenmarkt en inloop voor de techniekweek. 

 

Vrijdag: 

- Vandaag moet je je huiswerk werkwoordspelling inleveren, dit kan digitaal of op 

papier. 

 

 


