
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 45 

2 nov.t/m 8 nov. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 
Hoofdluis 
 

De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de kinderen eens in de paar 
weken of na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de 

school.  

Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de 
komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts 

ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te 

controleren.  
Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren 

op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de 

week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt 
u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de 

haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen 

lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u 
uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school. 

 

 
Ballenactie met fruit stickers 

 
Wat ging het snel! De posters zijn alweer vol dus we gaan de ballen aanvragen. 
Allemaal bedankt voor het sparen van de stickers. Blijf fruit eten want dat is lekker 

en gezond! 
 
 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

http://www.rivm.nl/hoofdluis


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

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

 
Volgende week lezen we het boekje van Eekhoorn in de Herfst, die allemaal nootjes 

verzameld voor de winter, maar kan hij ze nog wel terug vinden? Zouden wij ook nootjes 

kunnen begraven in het zand? We leren ook nog een liedje over de Eekhoorn. 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 
 

 
 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 
Thema: Post 

Vanaf deze week starten we met het nieuwe thema: Post!  
We zouden het heel leuk vinden om de komende weken (t/m de kerstvakantie) 
post te krijgen van ouders en misschien zelfs opa’s en oma’s!  

 
Kaarten en brieven kunnen worden gestuurd naar:  

Basisschool de Kiem 

t.a.v. groep 1/2 [a/b/c/d] 

Schoolplein 1 

2371 EK Roelofarendsveen 

 

We leren deze woorden: brief, postbode, posttas, postzegel, brievenbus, envelop, 

bezorgen, bezorger. 

 
Portfolio  

Nog niet alle portfolio mapjes zijn ingeleverd. Zou u het portfolio mapje mee willen 
geven? Dan kunnen wij het portfolio gaan vullen. 
 

Eten en drinken 
Vanaf maandag start in 1/2c een kindje met een ernstige pinda- en notenallergie. 

Hierover zijn jullie al ingelicht door de directie. Vergeten jullie niet dat er geen 
broodbeleg of andere etenswaren waar pinda’s of noten in verwerkt zijn in de 

trommeltjes mee mogen?  
 
Weekoverzicht: 

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

Woensdag: 
Donderdag: fruitdag 
Vrijdag: 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Portfolio  
Nog niet alle portfolio mapjes zijn ingeleverd. Zou u het portfolio mapje mee willen 

geven? Dan kunnen wij het portfolio gaan vullen.  
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Werkdagen / Parro groep 3B 

Juf Manoeska en juf Arianne krijgen regelmatig berichten via Parro wat we heel fijn 
vinden.  

We ontvangen ook regelmatig berichten over een ziek/afwezig kind of andere 
bijzonderheid over de betreffende dag, op een dag waarop we zelf vrij zijn.  

We geven de berichten uiteraard aan elkaar door, maar wilt u in de gaten 

houden welke leerkracht er de betreffende dag voor de klas staat. Dan kan het 

bericht over uw kind direct naar de werkende leerkracht.  

Juf Manoeska: maandag en dinsdag  

Juf Arianne: woensdag, donderdag, vrijdag  

 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

• Gym  

Dinsdag: 
Woensdag: 

• 3B, kinderen van shift 1 (13.50 uur) gaan om 14 uur naar huis (ivm muziekles) 

Donderdag: 

• Gym  

• 3B: kinderen van shift 1 (13.50 uur) gaan om 14 uur naar huis (ivm gym) 

• Fruitdag  

Vrijdag: 
 

Agenda:  
Vrijdag 20 november: studiedag, kinderen vrij  
Vrijdag 18 december: laatste dag voor de kerstvakantie, school tot 12 uur 

 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 

Vrijdag: 
 

Groep 4 

Algemene informatie: 
Portfolio  

Nog niet alle portfolio mapjes zijn ingeleverd. Zou u het portfolio mapje mee willen 
geven? Dan kunnen wij het portfolio gaan vullen.  

 
Afgelopen week hebben we startactiviteiten gedaan rondom het thema ‘de 

pizzeria’. We weten nu welke ingrediënten/ toppings de kinderen wel en niet lekker 
vinden. Ook hebben we geleerd dat de New York pizza’s bijzondere Engelse 
namen hebben. Aankomende week gaan we onze speelhoek verder opbouwen, 

zodat we ook echt in de pizzeria kunnen spelen. We willen deze week 
onderzoeken:  

- welke pizza’s er zijn 
- welke pizza’s wij willen maken in de pizzeria (we moeten ze namelijk wel lekker 
vinden) 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- wat de rol is van de ober, de kok en de gast 

- wat er op een menukaart staat 
 

Spelling: we oefenen verder met de eer oor eur eel woorden en leren de nieuwe 
regel aai ooi oei. Ook gaan we kennismaken met het klankgroepenwoord (de 

open en gesloten lettergreep).  
 
Rekenen: we hebben o.a. geoefend met het springen op de getallenlijn. We 

merken dat het springen van 0 naar 100 lukt met sprongen van 10 en 1. Het 
terugspringen van 100 naar een getal, bijvoorbeeld 63, is nog best lastig. Hier gaan 

we de komende week verder mee oefenen. U kunt thuis helpen door regelmatig 
de telrij op te zeggen met uw kind.  
 

Heeft u thuis nog leuke receptenboeken?  
Dan mag uw kind dit mee naar school nemen. (Graag wel boeken met een 

duidelijke taal die de kinderen kunnen lezen). Het thema van taal is namelijk 
LEKKER en daar gaan we naar recepten kijken. Hoe leuk is het om in echte 

receptenboeken te kijken!  
 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: muziekles, gym 

Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: gym 
Vrijdag: 
 

Voor in de agenda: 
20 nov    Studiedag 

23 nov    Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken (er komt nog een lijst in 
Parro te staan) 
18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 

 

Groep 5 

 
Algemene informatie: 
 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: 
Vrijdag: 

 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

Sociale vaardigheden 
Binnenkort start groep 5/6 met de sociale vaardigheid training die op de Kiem 

rond leerjaar 5 wordt gegeven. De kinderen leren in deze training om te gaan met 
elkaar, bepaalde gedragsregels en leren hierin ook naar zichzelf te kijken. Juf Ilona 
zal deze training zelf geven. 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Portfolio  

Nog niet alle portfolio mapjes zijn ingeleverd. Zou u het portfolio mapje mee willen 
geven? Dan kunnen wij het portfolio gaan vullen.  

 
Voor in de agenda: 

6   nov    Toets taal thema 2 
20 nov    Studiedag 
23 nov    Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 

18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
-Deze week staat juf Ilona alle dagen voor de groep 

-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Bart en Liv 
-Elke maandag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

Dinsdag: 
-Op dinsdag mag groep 5/6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 

-Boekbespreking van Kato. 
Woensdag: 
Donderdag: 

-Spreekbeurt van Evy en Fabian. 
-Elke donderdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

Vrijdag: 
- Toets taal thema 2: Zorg dat je de woorden van de week goed kent. 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

- 
 
Voor in de agenda: 

13 nov    Toets Engels: Song 1 t/m 3 
20 nov    Studiedag 

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

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Tot de Kerstvakantie geeft juf Dorien op ma-di & do-vr les aan de groep. 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Reza en Janna. 

-Toets spelling blok 2: Je kent de categorieën 1 t/m 19. Zorg dat je de 
woordsoorten goed kent. En van grammatica moet je weten wat een 

persoonvorm is en hoe je het onderwerp van een zin vindt. 
Dinsdag: 
-Elke dinsdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

-Toets taal blok 2: Zorg dat je de woorden van de week goed kent. 
Woensdag: 

-Tot de Kerstvakantie staat juf Leonie op woensdag voor de groep. 
-Op woensdag mag groep 6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 
Donderdag: 

-Aan de beurt voor hun nieuwsbeurt zijn: Sem R, Yara, Jason. 
Vrijdag: 

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



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 7 

Algemene informatie: 
- 

 
Voor in de agenda: 
2 nov        Huiswerk nummer 5 

3 nov        Boekbespreking Jaz, Stella en Teun 
4 nov        kennismakingsdag op het Scala college (aanmelden) 

9 nov        Taal toets: thema familie 
10 nov      Boekbespreking Hugo, Nyls en Fabius 

20 nov      Studiedag 
23 nov      Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 
25 nov      kennismakingsdag op het Scala college (aanmelden) 

26 nov      Toets Engels song 1-2-3 
 

Klassendienst: 
Nathan en Fiene 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Vandaag huiswerk nummer 5 inleveren. 
Dinsdag: 

- Boekbespreking Jaz, Stella en Teun 
-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

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

-Geen weerbaarheidstraining 
Vrijdag: 

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

Groep 8 

Algemene informatie: 
 

Sociale vaardigheden 

Afgelopen maandag zijn de meiden gestart met het project “Meidenvenijn”. Het 
gaat er hierbij om hoe meiden met elkaar omgaan, ruzies oplossen enz. Juf Saskia 

werkt hier met de meiden aan. 
In dezelfde tijd werken we met de jongens ook aan sociale opdrachten zoals 

samenwerken, teambuilding. Aangezien jongens vaak fysiek zijn in hun manier van 
omgaan met elkaar, maken we hier ook gebruik van in de opdrachten met de 

jongen.  
In de komende periode werken we hier ongeveer om de week op de 
maandagen aan. 

 
Engels toets 

De grote toets van Engels is verplaatst van 4 november naar 9 november, dit in 
verband met de aankomende taaltoets. 
 

Voor in de agenda:  
 

 

• 9 november toets Engels song 1-2-3 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• 4 november kennismakingsdag op het Scala college (vergeet uw kind niet 

aan te melden) 

• 4 november proefles middag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 

(vergeet uw kind niet aan te melden) 

• 11 november open lesmiddag Visser ’t Hoofd Leiderdorp, vergeet niet door 

te geven als u kind wil meedoen. 

• 11 november talentendag Groene Hart scholen (vergeet uw kind niet aan 

te melden) 

• 18 november instuif Fioretti college Lisse (vergeet uw kind niet aan te 

melden) 

• 25 november kennismakingsdag op het Scala college (vergeet uw kind niet 

aan te melden) 

• 2 december talentendag Groene Hart scholen (vergeet uw kind niet aan te 

melden) 

• 9 januari open dag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 

• 13 en 20 januari meeloopmiddagen Herbert Visser college  

• 18 januari informatie avond groep 8 Herbert Visser college 

• 22 januari open huis Herbert Visser college 

• 22 januari open huis Groene Hart scholen 

• 25 t/m 29 januari voorlichtingsweek Scala college 

• 27 januari open lesmiddag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat(vergeet 

uw kind niet aan te melden) 

 
Weekoverzicht: 

Maandag:  
-Vandaag hebben we de taaltoets over het thema China. 
Dinsdag: 

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

Woensdag: 
-Vandaag hebben Hero, Sterre en Kai hun nieuwskring. 

-Vandaag moet het werkwoordspelling huiswerk ingeleverd worden. 
Donderdag: 
-Vandaag hebben Ras en Sophie hun spreekbeurt. 

Vrijdag: 
-Vandaag moet het reken huiswerk ingeleverd worden. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 
 

 


