
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Weekbrief 41 

5 okt. t/m 11 okt. 
 

 
 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 
Kinderboekenweek 2020 

De kinderboekenweek is weer gestart. Het onderwerp is: En toen..? 
 

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 
 

 
 

Nieuws vanuit de kerk 

 

http://www.veenerick.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

H. Vormsel  2021 
  
Meer informatie  

- de film van de live-stream 

informatie-avond - 

en het aanmeldformulier  

is te vinden op: 

www.rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel 

  

Aanmelden vóór 1 november 

  

  

Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Vanaf deze week zijn onze kinderopvang en BSO groepen bereikbaar via een 

rechtstreeks mobiel nummer. Deze nummers zijn via de mail en op het 
ouderportaal gecommuniceerd. Mocht u het nummer nog niet hebben gezien log 

in op het ouderportaal. Kunt u het nummer niet vinden, vraag het op de groepen 
na. 

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

 

Het coronavirus blijft ons in zijn greep houden en laait helaas zelfs weer op. Heel 
belangrijk om de vitamientjes binnen te blijven krijgen, dit doen we door iedere 
dag een fruitmoment te houden, als het kan even naar buiten voor een frisse neus 

en regelmatig ventileren. Om gezond te blijven is het belangrijk om aan de 1,5 
meter afstand tot elkaar en aan de looproute te houden. We begrijpen dat een 

http://www.rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

korte route snel genomen is, toch is het nodig om met elkaar aan de 

eenrichtingsroute te houden, zo blijven met elkaar veilig en gezond.   
  

Willen jullie een setje reserve kleding meegeven? Uiteraard kan een extra 
ongelukje gebeuren en dan hebben wij eventueel ook reserve kleding liggen. Nu 

het kouder wordt, zijn pyjamabroekjes en pantoffels ook weer fijn! 
 
 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 
 
2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 
 
Het thema huis hebben we deze week afgesloten. Wat hebben we weer veel geleerd over huizen. 
Dat ieder huis anders is en dat het verschillend is met hoeveel mensen je in een huis woont. Heeft 
iemand ook huisdieren in huis of niet? Ook was het erg leuk om met elkaar te kijken / knutselen hoe 
huizen gebouwd worden. 
  
Vanaf maandag start ons nieuwe thema. Het thema “Herfst”. In het ouderportaal kunt u de 
ouderbrief voor dit thema weer zien. Met allemaal leuke tips voor thuis. 

 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 
 

 
 

Groep 1-2 

Algemene informatie: 
 

Stagiaire 
Juf Michelle loopt op woensdag stage in groep 1/2 a bij juf Marisca. Ze begint een 

opleiding om leerkrachtondersteuner te worden. Ze heeft zelf al 12 jaar ervaring in 

het kinderdagverblijf en wil zich misschien omscholen tot leerkracht. 

 
Weekoverzicht: 

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

Donderdag: fruitdag 
Vrijdag: 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Kern 2 
We starten deze week met Kern 2.  

Ter informatie krijgt u de ‘Ouderbrief kern 2’toegestuurd.  
 

Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Kinderen mogen allemaal 
hun lievelingsboek meenemen. Wanneer u een boek bij Veenerick koopt, kunt u 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

de bon op school inleveren. Wij krijgen dat gelang aantal ingeleverde 

kassabonnen een korting om boeken te kopen.  
 

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 weer verder met de techniek activiteiten. We doen deze 

activiteiten samen met groep 4. Gezellig hoor! 
 

Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Kinderen mogen allemaal 
hun lievelingsboek meenemen. Wanneer u een boek bij Veenerick koopt, kunt u 

de bon op school inleveren. Wij krijgen, naar gelang het aantal ingeleverde 
kassabonnen, korting om boeken te kopen. 

 
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. 
Kern 1 hebben we afgelopen week afgerond. 

Deze week starten we met Kern 2. 
 

Groep 4. 
Taal 
Uw kind heeft woordkaartjes meegekregen voor TAAL. Met deze woordkaartjes 

kunnen de kinderen thuis de woorden oefenen, zodat ze een grotere 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

woordenschat krijgen. In de klas oefenen we deze woorden ook. Dit keer passen 

de woorden bij het thema START van taal. 
U kunt thuis een memorie spelen: zoek de betekenis bij het woord. Of bijvoorbeeld 

een raadsel maken; lees de betekenis voor, welk woord hoort erbij? In groep 4 
krijgen de kinderen in elk thema van taal nieuwe woordenschatkaartjes.  
 
Weekoverzicht: 
Maandag: gym. Neem je gymspullen mee. 

Dinsdag: 
Woensdag: juf Maaike 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 weer verder met de techniek activiteiten. We doen deze 

activiteiten samen met groep 3-4. Gezellig hoor!  
 

We merken dat er regelmatig kinderen te laat komen. We zouden graag de dag 
starten om half 9 met alle kinderen uit de klas. Kunt u hier de komende tijd aan 
denken? Alvast bedankt!  

 
Taal 

Uw kind heeft woordkaartjes meegekregen voor TAAL. Met deze woordkaartjes 
oefenen de kinderen thuis de woorden, zodat ze een grotere woordenschat 
krijgen. In de klas oefenen we de woorden ook. Dit keer passen de woorden bij het 

thema START van taal. U kunt thuis een memorie spelen; zoek de betekenis bij het 
woord. Of bijvoorbeeld een raadsel maken; lees de betekenis voor, welk woord 

hoort erbij? In groep 4 krijgen de kinderen in elk thema van taal nieuwe 
woordenschatkaartjes.  

 
Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Kinderen mogen allemaal 

hun lievelingsboek meenemen. Wanneer u een boek bij Veenerick koopt, kunt u 
de bon op school inleveren. Wij krijgen dat gelang aantal ingeleverde 

kassabonnen een korting om boeken te kopen.  
 

Weekoverzicht: 
Maandag: gym 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: gym 

Vrijdag: 
 
Agenda 

-Vrijdag 16 oktober: start herfstvakantie 
 

 

Groep 5 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Algemene informatie: 
Kinderboekenweek  

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Kinderen mogen allemaal 
hun lievelingsboek meenemen. Wanneer u een boek bij Veenerick koopt, kunt u 

de bon op school inleveren. Wij krijgen dat gelang aantal ingeleverde 
kassabonnen een korting om boeken te kopen.  
 

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

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

Volgende week komt er een stagiaire in de klas, Sas van der Poel. Ze is een 
eerstejaars PABO student. Zij blijft de hele week. Verder komt ze tot eind januari 

elke donderdag in de klas.     
 

Gymspullen 
Er zijn regelmatig kinderen die hun gymspullen vergeten mee te nemen. Vandaag 
waren het er 8! Vanaf volgende week mogen kinderen die hun gymkleding 

vergeten zijn niet meer meedoen met de gymles.            
 

 
 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: Gym . Imme en Kiki hebben deze week klassendienst 

Dinsdag: techniek middag 
Woensdag: juf Leonie  

Donderdag: Gym 
Vrijdag:  

 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Kinderen mogen allemaal 
hun lievelingsboek meenemen. Wanneer u een boek bij Veenerick koopt, kunt u 

de bon op school inleveren. Wij krijgen dat gelang aantal ingeleverde 
kassabonnen een korting om boeken te kopen.  

 
Portfolio 

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

Meander en Brandaan 
Binnenkort komen de eerste toetsen van Meander (aardrijkskunde) en Brandaan 

(geschiedenis) eraan. Voor de leerlingen uit groep 5 is het dit jaar nieuw. De 
kinderen krijgen maandag de leerbladen hiervoor mee en in de klas bespreken we 
hoe zij dit thuis kunnen leren. 

 
Te laat 

We merken dat kinderen nog steeds regelmatig te laat binnen komen. Nogmaals 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

de oproep om ervoor te zorgen dat kinderen om half 9 in de klas zijn. Kunt u hier 

de komende tijd aan denken? Alvast bedankt!       
 

Voor in de agenda: 
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) 
20 nov    Studiedag 

23 nov    Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 
18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Elke maandag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 
Dinsdag: 

- Boekbespreking van Fay 
- Op dinsdag mag groep 5/6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 

- Techniekmiddag: verder werken aan de knikkerbanen. 
Woensdag: 
- Vandaag hebben we de toets van rekenen blok 1. Je kunt er niet echt voor 

leren. Wel kun je altijd extra oefenen met de tafels + andere rekendoelen van 
Gynzy.  

Donderdag: 
- Spreekbeurt van Siem 

- Elke donderdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 
Vrijdag: 
- Juf Leonie voor de groep 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

-Afgelopen week hebben we in de klas gesproken over “door de les heen praten”. 
Dit gebeurt regelmatig en is een aandachtspunt voor de groep. Vaak gebeurt het 

uit enthousiasme, maar kinderen merken dat het stoort in hun concentratie en ze 
willen het daarom zelf ook graag anders. We gaan er samen mee aan de slag.  

 
Voor in de agenda: 
14 okt     Toets: Brandaan thema 6 

19 okt     Start herfstvakantie 
29 okt     Toets: Meander thema 6 + topografie 

20 nov    Studiedag 
23 nov    Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 

18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Op maandag staat juf Leonie voor groep 6. 

-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Zina en Juliet. 
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 D, Ris en Jan. 

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

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Kinderen mogen allemaal 

hun lievelingsboek meenemen. Wanneer u een boek bij Veenerick koopt, kunt u 
de bon op school inleveren. Wij krijgen dat gelang aantal ingeleverde 

kassabonnen een korting om boeken te kopen.  
 
Portfolio 

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

 
Voor in de agenda: 
5 oktober huiswerk nummer 4 

5 oktober neem je lievelingsboek mee! 
7 oktober huiswerk Weerbaarheidstraining inleveren. 

6 oktober Toets thema 1 Meander +topografie 
13 oktober vredesposter inleveren 

16 oktober uitreiking vredesposter 
19 oktober herfstvakantie 
29 oktober toets thema 1 Brandaan 

 
Klassendienst: 

Mare en Marit H. 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
-Vandaag huiswerk nummer 3 inleveren.  

-De kinderen krijgen huiswerk mee (nummer 4). 
-Neem je lievelingsboek mee.  

-Juf Lizan staat voor de groep. 
Dinsdag: 

-Vandaag hebben we een toets thema 1 Meander + topografie. 
-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 
-Juf Lizan en juf Pauline staan samen voor de groep. 

Woensdag: 
-Vandaag hebben we een rekentoets blok 1 

-Vandaag staat juf Pauline voor de groep. 
Donderdag: 
-Derde 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: 

 

Engels 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Het leerwerk van Engels wordt opgedeeld in aparte onderdelen. Na de 3 

tussentoetsen krijgen de kinderen een grote toets over alles wat we geleerd 
hebben. In de klas hebben we besproken dat het belangrijk is leerwerk in kleine 

stukjes op te delen. Niet vlak van te voren alles, maar iedere dag een klein beetje 
en ook herhalen wat je eerder geleerd hebt. U kunt uw kind hierbij helpen door 

samen een planning te maken van het werk wat geleerd moet worden. In 
classroom en via de agenda vinden de kinderen het leerwerk en de data van de 
toetsen. 

 
Kinderboekenweek 

Afgelopen week is de kinderboekenweek begonnen. Als u tijdens de 
kindereboeken week een kinderboek koopt bij Veenerick en uw kind levert het 
bonnetje in op school kan de school een aantal kinderboeken uitzoeken. 

In de klas gaan we ook aan de gang met boeken. Het zou fijn zijn als kinderen hun 
lievelingsboek meenemen. 

 
Portfolio 

We hebben inmiddels al heel veel portfolio mapjes terug in de klas, maar helaas 

nog niet van iedereen. Als de kinderen hem meenemen kunnen we het mapje 
weer gaan vullen.  

 

Voor in de agenda 
 

• 13 oktober vredeposter inleveren  

• 14 oktober toets Engels song 2 

• 16 oktober prijsuitreiking vredesposter 

• 19 oktober herfstvakantie 

• 28 oktober toets Engels song 3 

• 4 november toets Engels song 1-2-3 

 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Neem je lievelingsboek mee. 
Dinsdag: 

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

Woensdag: 
-Vandaag staat juf Jenneke voor de groep. 

-Vandaag moet je je rekenen huiswerk inleveren. 
Donderdag: 
-Vandaag is de voorleeswedstrijd, de kinderen die zich hebben aangemeld 

moeten hun voorleesboek bij zich hebben. 
-Vandaag heeft Demi haar nieuwskring 

-Vandaag hebben we toets Engels van song 1, leer de woordjes en zinnen goed, 
je moet ook weten hoe je het in het Engels schrijft. 

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

 

 


