
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 39 

21 sept.t/m 27 sept. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

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

 

In deze week hebben we het over bouwen en verbouwen, wanneer gebeurt dat eigenlijk? 
We gaan zelf proberen een huisje te metselen met sponzen en scheerschuim hoe gaaf is 

dat! 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 
 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 
 
Thema wonen 

De afgelopen weken hebben we druk gesproken over onze eigen huizen. De 
kinderen vonden het heel leuk om hun huis te laten zien en om de verschillen en 

overeenkomsten te ontdekken. We zijn ook gestart met het bespreken/ ontdekken 
van alle kamers in het huis en wat daar dan in staat. 

Alles wat we leren, kunnen de kinderen naspelen in de huishoek. 
 
Logopedie screening groep 2 

In oktober is er de mogelijkheid om de kinderen uit groep 2 te laten testen door 
een logopediste. Zij zal op school komen om deze testen af te nemen. Woensdag 

geven wij een brief mee met de kinderen voor meer informatie. U kunt zelf 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

bepalen of u hier toestemming voor geeft. Daarvoor zit er een invulstrookje aan de 

brief vast. 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Afgelopen week hebben we de p geleerd. De komende week leren de kinderen 

de letters aa, r en e. Heeft u thuis al geoefend met het letterblad?  
 

Woensdag hebben we de eerste muziekles gehad van meester Wim. We hebben 
muziek gemaakt met boomwhackers. Volgende week mag de juf hiermee verder.  
Groep 3B heeft van 13.30-14 uur muziekles. Daarom zou het kunnen voorkomen 

dat de kinderen van shift 1 op woensdag iets later buiten zijn.  
 

Weekoverzicht: 
Maandag:  

• Gym 

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 

• Gym  

• Fruitdag, om 10 uur eten we allemaal een stukje fruit (en niet het koekje of 

snoepje wat ernaast ligt, dat bewaren voor de lunch!) We willen 
fruit/gezond eten en drinken stimuleren.  

Vrijdag: 

 
Voor in de agenda:  

• 16 oktober: start herfstvakantie  

 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

Woensdag hebben we de eerste muziekles gehad van meester Wim. We hebben 
muziek gemaakt met boomwhackers. Volgende week gaan we hier in de klas 

verder mee aan de slag.  
 
Groep 3: 

Afgelopen week hebben we de p geleerd. De komende week leren de kinderen 
de letters aa, r en e. De afgelopen week hebben de kinderen een leesblad 

meegekregen. Elke dag 10 minuten lezen zou heel fijn zijn! 
 

Groep 4. 
We hebben veel woorden van de ei-plaat geleerd. Heb je de rap al gehoord over 
de ei plaat? Deze week gaan we verder oefenen met de ei plaat en met het 

luchtwoord.  
 

 
Weekoverzicht: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Maandag: gym. Denk aan je gymspullen. 

Dinsdag: 
Woensdag: juf Maaike staat voor de klas. 

Donderdag: gym. Denk aan je gymspullen. Fruitdag. 
Vrijdag: 

 
Voor in de agenda:  

• 16 oktober: start herfstvakantie 

 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

We hebben onze eerste muziekles in groep 4 gehad! Wat was het weer gezellig!  
 

We hebben veel woorden van de ei-plaat geleerd. Heb je de rap al gehoord over 
de ei plaat? Deze week gaan we verder oefenen met de ei plaat en met het 

luchtwoord.  
 
Snotneuzen 

Het weer wordt anders, de zon wisselt af met regen en storm. De snotneuzen keren 
terug. Helaas moeten kinderen vanaf groep 3 met snotneuzen of 

verkoudheidsklachten thuisblijven. We begrijpen dat er wat verwarring is ontstaan. 
Kijkt u anders in de Beslisboom wanneer u twijfelt. Deze staan op de Facebook 
pagina van de Kiem. 

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: gym.  

Dinsdag: 
Woensdag: juf Christel 
Donderdag: gym 

Vrijdag: 
 

Voor in de agenda: 
16 okt:    start herfstvakantie 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: We zijn met techniek hard bezig met de papieren 
knikkerbaan. De kinderen van groep 5 en de kinderen van groep5/6 maken 
samen de mooiste banen! Leuk om de samenwerking te zien! 

Ook hebben we deze week onze eerste muziekles gehad van juf Erica. Het canon 

zingen was best lastig      .  

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: gym. In de pauze hebben we de voetbalkooi.Bram en Lewis hebben 
deze week klassendienst 

Dinsdag: techniek 
Woensdag: juf Leonie 

Donderdag: gym 
Vrijdag: Toets taal blok 1:ziekenhuis 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 
We zijn met techniek hard bezig met de papieren knikkerbaan. De kinderen van 

groep 5 en de kinderen van groep5/6 maken samen de mooiste banen! Leuk om 
de samenwerking te zien! Ook hebben we vorige week onze eerste muziekles 
gehad van juf Erica. Het canon zingen was best lastig, maar het ging ze heel goed 

af! 
 

Sinds de start van het schooljaar komt het regelmatig voor dat de leerlingen na 
8:30 pas de klas binnen komen lopen. Ik wil jullie vragen om zorg te dragen dat de 

leerlingen op tijd in de groep aanwezig zijn. De lessen beginnen echt om 8.30 u.  
 
Nog even een herinnering over het aanschaffen van een koptelefoon of 

oordopjes. Vanaf dit jaar vragen wij aan de ouders om dit zelf aan te schaffen. 
Mocht jullie kind nog geen eigen koptelefoon/oordopjes hebben dan wil ik u 

vragen deze nog aan te schaffen. De leerlingen hebben het nodig voor o.a. de 
digitale lessen van rekenen en spelling.  
Mochten jullie hier vragen over hebben of lukt het niet deze aan te schaffen dan 

kunnen jullie natuurlijk contact met mij opnemen. 
 

Voor in de agenda: 
01 okt     Toets: Taal blok 1 Amsterdam (6) of blok 1 Ziekenhuis (5) 

19 okt     Start herfstvakantie 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: Gym, vergeet je gymspullen niet 
Dinsdag: Juf Jenneke voor de klas 

Woensdag: 
Donderdag: Gym, vergeet je gymspullen niet 

Vrijdag: Juf Leonie voor de klas 
 

Groep 6 

Algemene informatie: 
- 

 
Voor in de agenda: 
28 sept   Toets: Spelling blok 1 

30 sept   Toets: Taal blok 1 “Amsterdam” 
19 okt     Start herfstvakantie 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Op maandag staat juf Leonie voor groep 6. 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Madelie en Fleur. 

Dinsdag: 
-Op dinsdag t/m vrijdag geeft juf Dorien les aan groep 6. 

-Elke dinsdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 
Woensdag: 
-Op woensdag mag groep 6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 

Donderdag: 
-Aan de beurt voor hun nieuwsbeurt zijn: Tess H, Juliet en Massimo. 

Vrijdag: 
-Elke vrijdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

De portfolio mapjes van vorig jaar mogen weer ingeleverd worden.  
 
Voor in de agenda: 

• 21 september huiswerk inleveren 

• 28 september Toets: Taal blok 1 ‘Strips’ 

• 13 oktober vredeposter inleveren (uitleg volgt) 

• 19 oktober herfstvakantie 

 
Huiswerk/ toetsen 
21 september: Huiswerk inleveren 

De kinderen maken redactiesommen/ werkwoorden nummer 1. 
28 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. 
 

Klassendienst: 
Marit F. en Mila 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Vandaag huiswerk nummer 1 inleveren.  
-De kinderen krijgen huiswerk mee (nummer 2). 
-Juf Lizan staat voor de groep. 
Dinsdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 
-Juf Lizan en juf Pauline staan samen voor de groep. 
Woensdag: 

-Vandaag staat juf Pauline voor de groep. 
Donderdag: 

-Eerste bijeenkomst weerbaarheidstraining. 
-Juf Lizan en juf Ellen staan samen voor de groep. 

Vrijdag: 
-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 
-Juf Lizan staat voor de groep. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 
Voortgezet Onderwijs markt 

Helaas gaat de VO markt dit jaar niet door. In verband met de 

coronamaatregelen is dit niet te organiseren. 
 

Portfoliomapje 

Vergeet niet je portfoliomapje weer mee te nemen naar school. 
 

Voor in de agenda 
 

• 28 september toets taal thema Portret (de woorden zijn te vinden via de 

classroom agena). 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• 30 september start kinderboekenweek 

• 30 september inleveren materialen kinderpostzegelactie 

• 5 oktober start voorleeswedstrijd (informatie volgt) 

• 13 oktober vredeposter inleveren  

• 19 oktober herfstvakantie 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Vandaag staat juf Jenneke voor de groep. 

Dinsdag: 
-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 
Woensdag: 
-Vandaag begint de kinderpostzegelactie. 

-Vandaag hebben Mink en Sophie hun nieuwskring. 
-Vandaag moet (nog een keer) werkwoordspelling 20 ingeleverd worden.  

Donderdag: 
-Vandaag moet rekenen huiswerk les 1 ingeleverd worden. 

Vrijdag: 
-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

 

 


