
 

Nieuwsbrief 4 

Agenda 

5 november 2019 

Creamiddag  

8 november 2019 

Decoreren centrale hal, thema:' Daar zit muziek in!' (thema: Sint & kerst)  

11 november 2019 

Sint Maarten 

12 november 2019 

MR vergadering 

14 november 2019 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

OV vergadering 

15 november 2019 

Nieuwsbrief  5 



Leerlingenraad vergadering 

27 november 2019 

8.30 uur Oudercafé 

29 november 2019 

Nieuwsbrief 6 

5 december 2019 

Sinterklaasfeest 

12 december 2019 

Open dag (toekomstige ouders) 

13 december 2019 

Leerlingenraad vergadering 

Nieuwsbrief 7 

18 december 2019 

Kerstviering  

20 december 2019 

12.30 uur Start kerstvakantie  

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Kerstvakantie 

 

Nieuws uit de groep 

Groep 3 

We zijn in groep 3 na vakantie verder gegaan met kern 3 van veilig leren lezen. Er zijn inmiddels al 

flink wat letters geleerd. En we gaan al weer bijna naar kern 4. Een overzicht van de letters die 

aangeleerd worden, kunt u als ouder voorin het werkboekje van iedere kern zien. Hier mag u tijdens 



de inloop ook even inkijken als u graag wilt weten welke letters al zijn geweest. Ook in het 
rekenwerkboek kunt u de doelen voorin vinden. 

Met rekenen werken we in het komende blok 3 aan: 

- gestructureerd tellen t/m 20 d.m.v. 5 structuur. 

- tellen en getalsymbolen t/m 30. 

- splitsingen van 6 en 7, 8 en 9. 

- Klokkijken van hele en halve uren. 

Groep 5 

Voor de kinderen van groep 5 kunt u ook in de werkboeken en lesboeken voorin een overzicht 

vinden van de doelen waarin dat blok gewerkt wordt. Vraag u kind hier even na tijdens de inloop als 

u wilt weten welke doelen aan bod komen. Voor taal geven we ook de themawoorden per blok mee 

naar huis, zodat er thuis nog extra geoefend zou kunnen worden. Deze woorden komen in de l essen 

en toetsen terug. 

Met rekenen werken we het komende blok aan: 

-Optelsommen tot 1000 uitrekenen. 

-Aftreksommen tot 1000 uitrekenen. 

-Tafelsommen van 1 t/m 10 automatiseren 

-Sommen als 3x14 uitrekenen met de splitsstrategie: 3X 10= 3x4= 

-Ze gaan leren wat delen is. 

-Klokkijken tijd aflezen en bepalen van 5 en 10 minuten over een heel uur.  

Het thema waar we de komende week aan werken is het thema: wat weten we over Nederland? Ze 

mogen hiervoor spullen en boeken meenemen die ermee te maken hebben. Deze kunnen in de 
themakoffer op het leerplein gelegd worden. 

Wist u datjes: 

· Wist u dat de kinderen in de groep goed moppen kunnen tappen? 

· Wist u dat groep 5 categorie 13; het Kilowoord gaat leren? De afspraak is: Ik hoor de /ie/ maar ik 
schrijf de i. 

· (alle kinderen van groep 5 hebben de regelkaart met daarop de categorie ën mee gekregen naar 

huis) 

· In de technieklessen het onderwerp magneten centraal staat? 

· We afgelopen vrijdag bij de gymzaal ineens een heleboel schapen hadden staan? 

· We nog even tijd hadden om de schaapsherder wat vragen te stellen? 

· In de kiva lessen gepraat wordt over het onderwerp emoties? 



 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad heeft vrijdag 18 oktober bij elkaar gezeten en de rollen verdeeld. De kinderen 
hebben een stukje geschreven voor de nieuwsbrief: 

Hallo, 

Ik ben Owen en ik zit in groep 5.  

Ik vind de leerlingenraad best wel leuk, omdat de leerlingenraad ook mee mag bepalen.  

En ik vind deze school ook leuk.  

Hallo,  

Ik ben Levi. Ik ben de voorzitter en lid van de leerlingenraad. 

We gaan ideeën bedenken en over dingen praten. 

Hallo,  

Mijn naam is Nout. Ik ben lid van de leerlingenraad.  

Ik vind het leuk om over de school te praten! 

Hallo, 

Mijn naam is Joep.  



Ik ben lid van de leerlingenraad.  

Ik vind de leerlingenraad heel leuk, omdat ik mee mag praten! 

Hallo, 

Ik ben Ezhan. 

Ik ben de notulist en notuleer alles als we vergaderen. 

Ik vind het leuk dat ik notulist ben! 

We hebben de agendapunten voor komend schooljaar geïnventariseerd. De leerlingenraad wil graag 

vergaderen over de pauzes, gebruik plein, Chromebooks, Wetenschap & Techniek. 

Burgerschapsvorming, wat kunnen we betekenen voor de maatschappij, zal ook een belangrijke plek 
krijgen binnen de besprekingen.  

De vergaderingen van de leerlingenraad staan gepland op de volgende dagen: 

15 november 2019 

13 december 2019 

24 januari 2020 

28 februari 2020 

27 maart 2020 

24 april 2020 

29 mei 2020 

26 juni 2020 

We houden jullie op de hoogte via nieuwsbrief! 



 

Staking 6 november  

De vakbonden hebben voor woensdag 6 november een landelijke onderwijsstaking aangekondigd. 

Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs staken dan voor ‘een fatsoenlijk salaris, voldoende 

collega’s en minder werkdruk’. Samengevat zou je kunnen stellen dat deze staking met name gaat 

over de waardering van onze inzet door de samenleving.  

Kinderen zijn het hart van onze scholen en de toekomst van onze samenleving. Wij hopen, met alles 

wat wij hen meegeven, een stevige basis onder die toekomst te leggen. Goed onderwijs is daarom 

niet alleen van grote waarde voor ieder individueel kind, maar ook voor de samenleving. Alles wat 

kinderen bij ons ontwikkelen en wat wij hen meegeven, nemen zij immers mee naar hun toekomst in 
de wereld buiten de school.  

Bent u het met ons eens? Hang de poster op!  

Samen met Catent is er een poster vormgegeven om deze boodschap uit te dragen. Deze poster 

heeft als passende slogan ̀ Onderwijs is ONZE toekomst  ́. Leerlingen, leerkrachten, ouders en Catent: 

samen sterk voor ons onderwijs.  

Wij zullen de poster ophangen voor de ramen van onze school. Alle kinderen hebben gisteren een 

poster mee naar huis gekregen. Als u het eens bent met de poster, wilt u deze dan ook thuis voor uw 
raam ophangen? 

Alvast bedankt voor uw steun! 



 

Groene vingers 

Het onkruid op het schoolplein groeit hard. We zoeken iemand die ons wil helpen met het 

onkruidvrij maken van de het schoolplein. Bent u dat? Of kent u iemand met groene vingers dan 
horen we dat heel graag! 



 


