
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

                                                           
 

 

Weekbrief 40 

28 sept. t/m  4 okt. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 
Kinderboekenweek 2020 

Deze keer geen boekenmarkt op school, maar natuurlijk besteden wij wel extra 
veel aandacht aan lezen in de kinderboekenweek. En we zijn niet de enige want 

de Veenerick heeft ook een mooie actie: 
 
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 10 oktober kun je bij 

Veenerick sparen voor boeken op school. 
 

Koop je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek in de winkel of 
via Veenerick.nl, lever dan de kassabon (of de factuur bij webshopbestellingen) in 

bij je leerkracht. 
Na afloop van de Kinderboekenweek tellen we samen met Veenerick alle 
kassabonnen bij elkaar op. Voor 15% van het totaalbedrag mag onze school 

nieuwe kinderboeken uitzoeken! 
Om rustig te kunnen snuffelen tussen de kinderboeken is Veenerick woensdag 30 

september, donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober ook ’s avonds geopend tot 
20.00u. 
Bij besteding vanaf 12,50 aan kinderboeken krijg je het 

Kinderboekenweekgeschenk cadeau. Ook is er een aanbieding van een 
prentenboek voor een kleine prijs.  

 
 

Dit is het geschenk  Dit is het prentenboek 
(Aankoop van zakelijke boeken tellen niet mee) 

 

 

 

http://www.veenerick.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 

Vrijdag: 
 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 
 

De laatste week alweer van ons thema, in deze week hebben we het over 
verhuizen, hoe gaat dat in zijn werk. 
Het vullen van verhuisdozen, wat neem je allemaal mee en vervolgens het 

stapelen van dozen op een 
verhuiswagen…de kinderen mogen het allemaal proberen te ontdekken hoe dat 

in zijn werk gaat. 
 
 

BSO 

Algemene informatie: 

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: 

Vrijdag: 
 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 
Thema wonen 

We gaan het hebben over de bouw. We bespreken hoe een huis gebouwd wordt 
en door wie. Maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je huis stevig is, zodat het niet 

instort of omwaait.  
 
Logopedie screening groep 2 

Afgelopen week heeft uw kind een brief meegekregen over de logopedie 
screening. Als u het strookje nog niet mee terug heeft gegeven, wilt u dat dan nog 

doen?  
 
Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Saskia staat voor groep 1/2b 
Dinsdag: 

Woensdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Kern 1 

Komende week wordt kern 1 van Veilig leren lezen afgesloten.  
 

Portfolio 
De portfolio mapjes mogen, leeg maar met de tabbladen, weer mee naar school 

en ingeleverd worden. Dan kunnen wij ze weer gaan vullen.                                
 
Leeg 

Heeft u lege wc-rollen, doosjes, eierdozen, etc? Wilt u ze mee naar school geven? 
Kunnen wij er mooie knutselwerken mee gaan maken.  

 
Kranten 
Voor een techniek activiteit, deze week, hebben we kranten nodig. Wanneer u 

deze heeft, wilt u die dan meegeven aan uw kind?  
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

• Gym  

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 

• Gym 

• Fruitdag  

Vrijdag: 
 
Agenda 

-Vrijdag 16 oktober: start herfstvakantie  
 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 
 

Deze week gaan we leuke activiteiten doen rondom de Pijler Techniek. 
                                     

Portfolio 
De portfolio mapjes mogen, leeg maar met de tabbladen, weer mee naar school 

en ingeleverd worden. Dan kunnen wij ze weer gaan vullen.  
                               
Groep 3 

Kern1.  
Komende week wordt kern 1 van Veilig leren lezen afgesloten. 

 
Groep 4 

We blijven oefenen met het hakwoord, zingwoord en luchtwoord. De nieuwe 
categorie plankwoord komt er bijna aan! Heeft u al de au-rap en ei-rap gehoord?  

au rap: https://www.youtube.com/watch?v=dMB56nWQ0o0 

ei rap: https://www.youtube.com/watch?v=0teP40IDxcU      

 
Weekoverzicht: 

https://www.youtube.com/watch?v=dMB56nWQ0o0
https://www.youtube.com/watch?v=0teP40IDxcU


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Maandag: gym. Neem je gymspullen mee. 

Dinsdag: 
Woensdag: juf Sabine staat voor de groep. 

Donderdag: Gym. Neem je gymspullen mee. Fruitdag 
Vrijdag: 

 
Agenda 
-Vrijdag 16 oktober: start herfstvakantie  

 
 

Groep 4 

Algemene informatie: 
Deze week gaan we leuke activiteiten doen rondom de Pijler Techniek.                                     

We blijven oefenen met het hakwoord, zingwoord en luchtwoord. De nieuwe 
categorie plankwoord komt er bijna aan! Heeft u al de au-rap en ei-rap gehoord?  

au rap: https://www.youtube.com/watch?v=dMB56nWQ0o0 

ei rap: https://www.youtube.com/watch?v=0teP40IDxcU 

 
Portfolio 

De portfolio mapjes mogen, leeg maar met de tabbladen, weer mee naar school 
en ingeleverd worden. Dan kunnen wij ze weer gaan vullen.  

 
Weekoverzicht: 
Maandag: gym, muziek 

Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag:gym 
Vrijdag: 

 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 
 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: 
Vrijdag: 

 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

-Afgelopen week hebben we ontdekt dat we ook goed lessen kunnen volgen als 
de wifi niet wekt. Het ging hier en daar iets anders dan anders, maar het is 
allemaal gewoon gelukt! 

 
Voor in de agenda 

30 sept   Toets: Taal blok 1 “Amsterdam” 
15 okt     Toets: Brandaan thema 1 (groep 5) thema 6 (groep 6) 

19 okt     Start herfstvakantie 
28 okt     Toets: Meander thema 1 (groep 5) thema 6 + topografie (groep 6) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dMB56nWQ0o0
https://www.youtube.com/watch?v=0teP40IDxcU


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym, vergeet je gymspullen niet + start boekenweek 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: Gym, vergeet je gymspullen niet + Toets taal thema 1 

Vrijdag: Juf Leonie voor de groep 
 

Groep 6 

Algemene informatie: 
-Afgelopen week hebben we ontdekt dat we ook goed lessen kunnen volgen als 
de wifi niet wekt. Het ging hier en daar iets anders dan anders, maar het is 

allemaal gewoon gelukt! 
 

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

30 sept   Toets: Taal blok 1 “Amsterdam” 
14 okt     Toets: Brandaan thema 6 
19 okt     Start herfstvakantie 

29 okt     Toets: Meander thema 6 + topografie 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Op maandag staat juf Leonie voor groep 6. 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Jason en Massimo. 
-Vandaag hebben we de toets van spelling blok 1. Je kunt er niet echt voor leren. 

Je kunt wel de categorieën nog eens doorlezen en er voorbeelden bij bedenken. 
Ook is het handig om de woordsoorten die je al gehad hebt, nog eens door te 

kijken. Dit blok is alleen herhaling van wat je eerder geleerd hebt. 
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. 
-Vandaag hebben we de toets van taal blok 1: Amsterdam. Zorg dat je de 

woorden en hun betekenis goed kent. 
Donderdag: 
-Aan de beurt voor hun nieuwsbeurt zijn: Juliet, Sam, Rafael en Rico. 

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: 
28 september huiswerk inleveren 

28 september Toets: Taal blok 1 ‘Strips’ 
30 september huiswerk Weerbaarheidstraining inleveren 
6 oktober Toets thema 1 Meander 

13 oktober vredesposter inleveren 
16 oktober uitreiking vredesposter 

19 oktober herfstvakantie 
29 oktober toets thema 1 Brandaan 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Huiswerk/ toetsen 
28 september: Huiswerk inleveren 

De kinderen maken redactiesommen/ werkwoorden nummer 2. 
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. 
30 september: meenemen huiswerkboekje weerbaarheidstraining 

De kinderen maken thema A uit het boekje van de weerbaarheidstraining.  

 

Klassendienst: 
Sem en Dex H. 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Vandaag huiswerk nummer 2 inleveren.  
-De kinderen krijgen huiswerk mee (nummer 3). 

-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. 
-Vandaag komt Mila (zus Robin) een Engels les geven.  
-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. 

 
Kinderpostzegelactie 

Afgelopen woensdag is de kinderpostzegelactie gestart. Dit gaat dit jaar een 

beetje anders dan andere jaren. De kinderen hebben een box gekregen 
waarmee zij langs de deuren gaan. 

Ook hebben zij de mogelijkheid digitaal te verkopen. Ze kunnen hiervoor een 
videoboodschap opnemen en versturen of de door de kinderpostzegelactie 
aangeleverde standaardvideo gebruiken.  

De actie staat in het teken van het thema: “Veilig thuis”. Voor de 90.000 kinderen 
in Nederland die geen veilig thuis hebben. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Via deze website kunt u meer informatie vinden over de actie: 

https://kids.kinderpostzegels.nl/ hier kunnen de kinderen ook inloggen met de 
persoonlijke code die zij gehad hebben. 

 
Voorleeswedstrijd 

We doen dit jaar mee met de voorleeswedstrijd. De school winnaar gaat door 

naar de regionale finale en van daaruit misschien nog wel weer verder. 
De kinderen bereiden een stukje voor om voor te lezen. Tijdens het voorlezen letten 

we op leestempo, intonatie, en volume. 
Kies je mooiste, spannendste of grappigste stukje uit een boek uit en doe mee! 

 
Voor in de agenda 
 

• 5 oktober start voorleeswedstrijd (informatie volgt) 

• 13 oktober vredeposter inleveren  

• 19 oktober herfstvakantie 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Vandaag hebben we de taaltoets over thema Portret. 
Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 
-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 
-Vandaag moet het huiswerk van werkwoordspelling worden ingeleverd. 
-Vandaag heeft Tjibbe zijn nieuwskring. 

-Vandaag begint de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “En toen?” 
-Vandaag moeten de spullen van de kinderpostzegelactie worden ingeleverd. 

Donderdag: 
-Vandaag moet het rekenhuiswerk worden ingeleverd. 
Vrijdag: 

- 
 

 

https://kids.kinderpostzegels.nl/

