
    
  

 

 
Agenda: 
 

 

SEPTEMBER 
 

13: Startviering in de kerk – aanvang 8.45 uur 
14:Studiedag team – leerlingen vrij 
17: Informatieavond groep 1-2 

17-21: Gouden Gesprekken 
21: Studiemiddag team – groep 5 t/m 8 vrij 

24: Informatieavond groep  5 t/m 8 
25: Informatieavond groep  3 en groep 4 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Vanuit de directie  

Vandaag alweer de vierde dag na de vakantie. Langzamerhand raken we allemaal weer 
gewend aan het vaste ritme. We zijn blij dat iedereen na de vakantie weer aanwezig is. 
Door het team is in de vakantie hard gewerkt om alles weer klaar te maken voor het 

nieuwe jaar. Door verschillende vernieuwingen in ons onderwijs was dit een beetje meer 
dan normaal. We hebben als team heel veel zin in dit schooljaar! 

 
Gepersonaliseerd leren, ervaringsgericht onderwijs 
Voor de zomervakantie hebben we u middels een ouderavond op de hoogte gebracht van 

de veranderingen binnen ons onderwijs. Binnen Primenius is ervoor gekozen dat alle 
scholen werken aan gepersonaliseerd leren. Met het team hebben we gezocht naar een 
vorm van onderwijs die de kinderen goed voorbereid op hun toekomst, maar ook een 

manier die aansluit op de manier van werken op De Schelp. 
We hebben gekozen voor het ervaringsgericht onderwijs. Tijdens de presentatie op de 

ouderavond hebben we laten zien wat dat gaat inhouden en hebben we beloofd u op de 
hoogte te houden van de stapjes die we maken. Hieronder leest u waar we mee bezig 
zijn. 

 
 
 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     6 september 2018 

September: 
06: Willemiek Idema - groep 1 
16: Jesse Bolman - groep 8 

18: Annelie Geertsema – groep 3 
19: Max van der Molen – groep 1 

      Teun Spoelman – groep 7 
20: Taisha Elias Tokaay – groep 4 
      Shadee Wout – groep 7 

 
 

 

JARIGEN: 



 

Leerlijnen en doelen 
In dit nieuwe schooljaar hebben we ervoor gekozen om meer te werken vanuit de 

leerlijnen en de doelen (rekenen, taal en spelling) binnen elk vakgebied. De leerkrachten 
werken met het programma “Klasseplan” om alle doelen te plannen per week en te 
evalueren op kindniveau. We denken zo meer inzicht te krijgen in wat kinderen kunnen 

en tegemoet te komen aan wat de kinderen nodig hebben. 
 
Atelier 

Na de herfstvakantie (2 november) gaan we starten met het atelier voor de groepen 5 
t/m 8. Dit vindt plaats op vrijdagmiddag van 13.45-14.45 uur. Kinderen melden zich aan 

voor een onderdeel voor 3 weken. Het atelier is bedoeld om de leerlingen naast taal 
rekenen en lezen een breed aanbod te bieden. Op deze manier kunnen kinderen 
ontdekken wat ze leuk vinden, waar hun talenten liggen en wat ze nog willen leren of 

verder willen ontwikkelen. De eerste ateliers zullen nog door de leerkrachten gepland 
worden, maar het is de bedoeling dat de kinderen ook aangeven wat ze nog graag willen 
leren en op welke manier. Je kunt hierbij denken aan creatieve vorming, drama, sport, 

techniek, koken enz. De ateliers worden verzorgd door leerkrachten, ouders, 
professionals van buitenaf en leerlingen. Er hebben zich al een aantal ouders gemeld die 

graag een atelier willen verzorgen, maar we kunnen nog veel meer mensen gebruiken. 
Dus hebt u een talent of vindt u het leuk om een groep kinderen iets te leren..... Meldt u 
dan aan bij Cassandra Zwiers. 

 
Forum 
Het forum is een moment waarop alle groepen van de school samenkomen om 

gedachten en ervaringen uit te wisselen. Het forum is een contactmoment en een 
ontmoeting tussen iedereen die bij de school betrokken is. Het is een soort afsluiting van 

een periode, waarbij kinderen iets mogen presenteren wat ze geleerd hebben of waar ze 
trots op zijn. Kinderen leren op deze manier naar elkaar te luisteren, naar elkaar te 
kijken, begrip te krijgen voor elkaar en voor de verschillen die er zijn. Bovendien leren 

ze van kleins af aan te presenteren voor een groep, een vaardigheid die nog lang van 
pas komt. Ouders zijn van harte welkom om bij het forum aanwezig te zijn. Het eerste 
forum vindt plaats op woensdag 17 oktober van 11.00-12.00 uur.  

 
Gouden weken 

Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe groep. Zelfs als je dezelfde groep 
meeneemt, zal het effect van minstens 6 weken vakantie merkbaar zijn. Kinderen zijn 
letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, 

waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan begint. Hoe kun je je schooljaar nu 
optimaal beginnen?  Kies je ervoor om vanaf het begin meteen de teugels strak aan te 
trekken en dan later wat te laten vieren? Of observeer jij liever eerst wat er in de groep 

gebeurt? Op het moment dat je klas voor het eerst bij elkaar komt, start het proces van 
groepsvorming, waarbij de leraar een essentiële rol speelt. We hebben er op De Schelp 

voor gekozen om het programma van de Gouden weken in te zetten. Je doet de eerste 6 
weken allerlei spelletjes/opdrachten/activiteiten om elkaar beter te leren kennen en 
kaders te scheppen waarbinnen het voor iedereen prettig moet zijn binnen de groep.  

 In deze 6 weken is de invloed van de leraar van groot belang. Hij/zij leert de kinderen 
goed kennen en de kinderen leren elkaar ook goed kennen. In deze periode worden ook 
de groepsregels/afspraken gemaakt met de groep. 

 
Gouden gesprekken 

Om van een groep kinderen een goede groep te maken is het belangrijk dat de 
leerkracht de kinderen goed leert kennen. Naast de overdracht van de vorige leerkracht 
gaat de leerkracht daarom graag met u in gesprek. Meestal vertelt de leerkracht over 

(de resultaten van) uw kind tijdens een gesprek, maar nu vertelt u als ouder over uw 



kind. U vertelt bijvoorbeeld wat het kan, wat het niet kan, waar uw kind blij van wordt 

en waarvan niet, bijzondere eigenschappen, gezondheid en wat de leerkracht nog meer 
zou moeten weten. Wij hopen u als ouder ook beter te leren kennen in het gesprek, 

zodat we elkaar weten te vinden als er een situatie is die daarom vraagt. De gouden 
gesprekken vinden plaats in de week van 17-21 september. U ontvangt hiervoor 
komende vrijdag een overzicht per mail met hierin de planning. Als het geplande tijdstip 

niet uitkomt, dan kunt u ruilen met een andere ouder (het is fijn als u de leerkracht 
hiervan op de hoogte stelt). 
 

Identiteit: 
 

Startviering in de kerk 
 
Donderdag 13 september houden wij de startviering in de kerk. Pastor Nellie zal in deze 

viering voorgaan. Het thema van de startviering is: ‘Kom en word wijs…’, en sluit aan  
bij het eerste project van Trefwoord.  

Iedereen van harte uitgenodigd om de startviering bij te wonen. Aanvang: 8.45 uur. 
 

Regel van de maand 
 
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en 

maken we afspraken met de kinderen. Naast onze 
hoofdregels hebben we maandregels opgesteld en in 

iedere eerste week van de maand wordt deze regel bij 
alle groepen geïntroduceerd. 
Maandag 10 september zullen de leerlingen van groep 8 

middels een korte presentatie de regel van de maand bij 
alle groepen introduceren. Het is één van onze 3 
hoofdregels. De komende weken besteden wij in alle 

groepen aandacht aan deze regel: ‘wij beschermen en 
vertrouwen elkaar’! 

Tijdens de introductie van de regel van de maand zingen we het KiVa lied: Dit is geen 
solo. Want.. we zitten bij elkaar,  heel verschillend allemaal, maar toch: samen een 
verhaal! De regel van de maand hangt voor iedereen zichtbaar als een wegwijzer in de 

ruimte bij de keuken. 
 

Trefwoord 
 
We werken dit jaar voor godsdienst/levensbeschouwing weer met Trefwoord.  

Trefwoord heeft een nieuw logo en een nieuwe opzet gekregen. Net als eerder is voor 
elke dag een korte activiteit bij de kalenderplaat. Nieuw is de keuze voor een verdieping 

richting ‘Bronnen en tradities’, waaronder het Bijbelverhaal en het gebed, ‘Samenleving’, 
met linken naar de wereld om hen heen en ‘Kind’ met een verhaal over kinderen als zij 
zelf.  

 
In het eerste project van Trefwoord werken we van 10-28 sept. rond het thema 

“Presteren”. 
Een goed cijfer op je rapport of een prachtige tekening: zo’n 

prestatie zal uw kind voldoening geven. Uw kind heeft ergens 
moeite voor gedaan en het resultaat is bevredigend. Fijn als 
anderen dat ook zien en aangeven: bevestiging is één van de 

basisbehoeften van een mensen, zeker voor kinderen. 
In het leveren van een prestatie ervaart de mens zijn vermogen 

om boven zichzelf uit te stijgen.  
Die prestaties zijn per persoon verschillend: het ene kind rekent 



nu eenmaal gemakkelijk, terwijl een ander uitblinkt in sport of muziek. 

 
We leven in een samenleving die sterk prestatiegericht is. Ieder wordt geacht prestaties 

te leveren. Je wordt pas echt gewaardeerd als je het beste uit jezelf haalt. ‘Weg met de 
zesjes-mentaliteit’ is de gedachte. ‘Aanpakken’ moet je. Deze verwachtingen zorgen 

voor druk. En wat als je moeite hebt met presteren of telkens opnieuw merkt dat de lat 
te hoog ligt voor jou? 
Daar denken we met de kinderen over na.  

 
Het Bijbelverhaal dat hierbij verteld wordt is dat over Salomo, een 

gewaardeerd koning van Israël vanwege zijn grote prestaties. Hij 
toont zich een wijs man, bv. als twee vrouwen bij hem komen. 
Allebei claimen ze de moeder van hetzelfde kind te zijn. Koning 

Salomo lost het probleem op briljante wijze op. Hij zorgt ook voor 
welvaart en rijkdom in Israël. Zelfs in de buurlanden valt het op. De 

koningin van Sjeba komt hem opzoeken. En zo voldoet Salomo aan 
de verwachtingen van het volk: hij is een échte koning. Maar de 
bijbel wil meer vertellen dan een succesverhaal. Wijsheid, rijkdom 

en status worden beschreven als geschenken van God en niet 
louter als prestatie van Salomo. Salomo zelf is ook maar een mens, 

want hij gaat ook wel de fout in. Dat horen de kinderen ook. 
 
Ze leren hiermee welke betekenis presteren voor mensen heeft en natuurlijk ook wat het 

voor henzelf betekent. Ze ontdekken dat presteren waardevol kan zijn, omdat je zelf iets 
tot stand hebt gebracht en omdat je zo een stap verder komt. Ze ervaren en leren ook 

dat er prestaties van een groep zijn: samen lukt het beter. En niet te vergeten dat ieders 
individuele of gezamenlijke prestaties bij kunnen dragen aan het geluk van andere 
mensen of misschien wel van de samenleving. 

 

KiVa 
 

Op onze school werken wij in de groepen 2 t/m 8 met het programma KiVa.  
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en 
het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de 

sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden 

groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de 
groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen 
maken wij er een fijne school van! In de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden 

van de KiVa thema’s en lessen in de groepen. 
 

In groep 2:  
Het schooljaar is van start gegaan! In het thema ‘Wie zijn wij?’ richten we ons op het 
bevorderen van een groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep! De 

komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit gevoel te 
versterken. We leren wat KiVa is, wat een leuke school is, wat fijn en niet fijn is op 

school en de kinderen leren zichzelf en hun klasgenoten beter kennen.  
 

In groep 3:  
De gouden weken en KiVa gaan deze komende periode hand in hand. Het eerste thema 

van KiVa is: wie zijn wij? Ook bij de gouden weken draait de eerste weken om 
kennismaking. In de klas doen we allerlei naamspelletjes: een klapspel, wie zijn naam 
begint er met de letter… en begroet elkaar. De kinderen presenteren zichzelf deze eerste 

weken met hun ik-t as. Wat is daar thuis al veel werk van gemaakt en wat is het leuk 
om te zien hoe trots de kinderen over zichzelf  kunnen vertellen. We leren veel over 

elkaar op deze manier en dat is de bedoeling. 



Nieuws uit groep 1-2  

 
Na een heerlijke lange zomervakantie zijn we maandag weer begonnen in de nieuwe 

groep 1-2. Voor twee kinderen was het maandag de eerste schooldag: Max van der 
Molen en Anke Middendorp, volgende week maandag is de eerste schooldag van Tyaron 
Beaumont.  Welkom bij ons op school! Ook welkom aan Keylan die na een verhuizing 

weer terug is bij ons. We hebben afgelopen dinsdag afscheid genomen van Eduard, hij is 
verhuisd naar Zandeweer en zal daar ook naar school gaan. We wensen hem veel plezier 

op zijn nieuwe school. 

Nadat we ons aan elkaar voorgesteld hadden, 
kwamen ook al snel de eerste vakantieverhalen 

en andere bijzondere belevenissen in de 
vakantie. Er zijn hele grote vissen gevangen, 
verre reizen gemaakt, (naar Australië zelfs..) 

pretparken bezocht, er is gekampeerd en 
gelogeerd, bootje gevaren en natuurlijk heel veel 
gezwommen dankzij het warme weer.  

De eerste drie weken van dit schooljaar werken 
we rond het thema: “een nieuw schooljaar”. In 

dit project speelt onze klassenknuffel Pompom 
een belangrijke rol. Pompom is een vriendje aan 

wie de kinderen van alles vertellen en vragen. De ene keer moeten ze hem helpen en de 

andere keer kunnen ze hem van alles vragen.  
Het woordje ‘ik’ staat centraal; wie ben ik, ik ga naar school, wat vind ik leuk? Hoe zie ik 

eruit? Wat hoort er bij mij? Wie zitten er bij mij in de groep? Het lukt de kinderen al heel 
goed om iets over zichzelf te vertellen en er zijn ook al 
kinderen die iets hebben meegenomen wat specifiek bij hen 

hoort. Zo leren we elkaar beter kennen en dat is belangrijk 
voor de groepsvorming waar we deze eerste weken veel 

aandacht aan besteden. We spelen samen in de hoeken, 
werken met ontwikkelingsmaterialen uit de kasten en de 
kinderen kunnen kiezen uit creatieve activiteiten zoals: 

verven, tekenen of vouwen. Na de activiteit presenteren we 
het gemaakte werk aan elkaar, door het laten zien of erover 
vertellen en bespreken we hoe het gegaan is.  

Groep 2 start morgen met het werken in de weektaak. In de 
weektaak werken we met pictogrammen. Aanvankelijk is dat er één, in de loop van het 

schooljaar zal dat uitgebreid worden. Aan het begin van het schooljaar zal het werken 
met de weektaak begeleid door de leerkracht verlopen, naarmate het schooljaar vordert 
zullen de kinderen er steeds zelfstandiger mee gaan werken. 

In de klas hangt een verjaardagskalender van ballonnen. Zo kunnen we goed zien wie er 
jarig is. Aan deze ballonnenhangen nu nog lege ‘touwtjes’, maar de komende weken 
zullen we bij elk kind de beginletter van de naam en een door het kind gekozen 

afbeelding met deze beginletter hangen. Zo maken de kinderen kennis met hun eigen 
maar ook met de beginklank van de namen van de andere leerlingen.  

Vandaag vierden wij de 4e verjaardag van Willemiek.  Van harte gefeliciteerd Willemiek, 
wij wensen je nog een heel fijne verjaardag toe. Woensdag 19 september viert Max zijn 
4e verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd Max en ook jou wensen we een fijne 

verjaardag toe.   
Maandagavond 17 september houden wij de informatie avond voor de ouders van groep 
1 en 2. U bent welkom vanaf 19.15 uur, de informatie avond start om 19.30 uur. We 

zullen vertellen over de nieuwe dingen in de groepen (zoals de weektaak in groep 2 en 
de opbouw van het zelfstandig werken in de groep, de verschillende werkvormen en 

daarnaast natuurlijk de gewone dagelijkse dingen. We doen dit aan de hand van foto’s 



die de afgelopen weken in de groep zijn gemaakt. We zouden het fijn vinden als u zich 

even afmeld als u niet kunt komen. 
Wij vragen u om het rapport van uw kind z.s.m. weer op school in te leveren.  

Denkt u er nog even aan dat de kinderen vrijdag 14 september, in verband met een 
studiedag van het team, vrij zijn.  

Tot slot wensen we iedereen een fijn schooljaar!! 
 
Met vriendelijke groet, j 

 
juf Julia en juf Truus 

 
Nieuws uit groep 3 
Na 6 heerlijke weken, was het maandag dan toch echt weer zover: het nieuwe 

schooljaar is begonnen. In dag laatste weken van de vakantie is er hard gewerkt om het 
kleuterlokaal om te toveren tot een echt groep 3 lokaal. Wat is het een fijne ruimte 
geworden waar we samen gaan werken, leren en leuke dingen doen. 

We werken de komende weken over “een nieuw schooljaar”. Dit thema zal in diverse 
lessen terug te zien zijn. 

De eerste weken van een nieuw schooljaar noemen ze ook wel de gouden weken. De 
groep leert elkaar kennen en zal zich opnieuw vormen. Met opdrachtjes, spelletjes en 
samenwerken, begeleiden we de komende weken dit proces.  

Nieuw dit schooljaar zijn de gouden gesprekken. Deze vrijdag ontvangt u een uitnodiging 
voor een gesprek waarin niet wij, maar u aan het woord bent over uw kind. De 
gesprekken zijn op dinsdag en woensdag gepland. Lukt dag en tijd niet, dan kan er ook 

op de vrijdagmiddag nog een afspraak worden gepland. Onderling ruilen mag natuurlijk 
ook. Wilt u wijzigingen even doorgeven? 

Er is deze week al een mail gestuurd over de gymlessen. Morgen staat de eerste les op 
het programma. De kinderen zijn om 11.45 klaar en mogen bij de sporthal worden 
opgehaald. Kinderen die daar niet worden gehaald, lopen weer mee naar school. 

Dinsdag 25 september is de informatieavond voor groep 3. Truus Bulten, onze 
taalspecialist vanuit de stichting, zal ook aanwezig zijn. Zij gaat vertellen over het 
gebruik van klankgebaren en de ondersteuning hiervan bij het leren lezen. In groep 2 is 

vorig jaar gestart met het aanleren van de klankgebaren en wij gaan hier in groep 3 mee 
verder om het leesproces te ondersteunen. 

In groep 3 leer je lezen en daar staan de kinderen om te trappelen. De eerste letters: i 
en k zijn aangeboden. We hebben een woord met de letter bedacht en er een 
woordkaart van gemaakt. Deze week leren we ook nog de m.  

Met rekenen zijn we flink aan het oefenen met tellen en getalbegrip tot 20. 
We hopen er samen, kinderen juf en u als ouders een geweldig jaar van te gaan maken! 
 

Hartelijke groet,  
 

juf Marian 
 
Nieuws uit groep 4  

En zo zijn de eerste dagen alweer voorbijgevlogen! Dankzij de komst van Shona, 
welkom lieve meid, hebben we inmiddels 19 kinderen in de klas. Dit jaar hebben we 2 

juffen, maandag t/m woensdag juf Annemiek en donderdag en vrijdag juf Lisette.  
De eerste dagen zijn heel plezierig verlopen, we hebben veel met elkaar gesproken, 
gespeeld en gewerkt en vinden zo steeds meer een eigen plekje in de groep.  

We hebben samen afgesproken dat we om elkaar denken en gelukkig zijn het 
belangrijkst vinden.  

Natuurlijk hebben we ook een start gemaakt met rekenen, spelling en taal. We zijn 
begonnen met het maken van de toets van blok 1 van rekenen om te kijken wat we 
allemaal al kunnen en wat misschien nog extra geoefend moet worden. Zo kan elk kind 



straks aan de slag met zijn of haar persoonlijke doelen. Naast deze doelen werken we 

ook aan het automatiseren van de tafels. Volgende week krijgen de kinderen 
oefenmateriaal mee naar huis. Deze week hebben we de tafels 1, 2 en 10 al eens 

geoefend op het digibord, knap dat veel kinderen al zoveel wisten!  
Ook voor spelling zijn we gestart met een instapdictee om zo ook te kijken welke 

categorieën al goed gaan en welke nog extra ingeoefend moeten gaan worden. We 
hebben Estafette (technisch lezen) in circuitvorm gedaan en een verhaal over onze 
vakantie geschreven en daar een tekening bij gemaakt.  

Jorrik heeft zijn verjaardag gevierd en we kregen gym op het plein van juf Mignon. 
Juf Annemiek heeft tijdens de boekenkring 1 van haar lievelingsboeken van haar 

kindertijd gepresenteerd en er een stukje uit voorgelezen. Veel kinderen willen ook 
graag een keer een eigen boek laten zien in de boekenkring op maandag. Op het 
whiteboard naast de deur staat wie a.s. maandag mag.  

In de klas hebben we verschillende hoeken gecreëerd, een leeshoek met stripjes, een 
rekenhoek, taalhoek en een ontdekhoek. De ontdekhoek staat nu in het thema van het 

ontdekken van elkaar en de wereld. Samen met de kinderen hebben we hun 
eigen vakantiefoto’s op de wereldkaart en de kaart van Nederland gehangen. Kom 
gerust eens kijken hoe het eruit ziet.  

Verder werken wij aan een Gouden Start van het schooljaar en investeren we volop in 
de Gouden Weken doormiddel van gesprekken, spelletjes en groepsvormende 

activiteiten, zo kunnen we razendsnel, zonder te praten van klein naar groot gaan staan 
en zonder onze handen meerdere hoepels door de kring laten gaan. Ontzettend leuk en 
verhelderend om de verschillende karakters zo naar voren zien te komen!  

Graag zouden we ook van u horen wat u kind van ons nodig heeft en willen we graag 
weten of er nog bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden. Wij 

ontmoeten u graag in week 38 tijdens de Gouden Gesprekken, de indeling volgt vrijdag 
via de mail en zal ook in de klas hangen. Uiteraard bent u ook altijd eerder van harte 
welkom, loop gerust even binnen, bel of mail. Wij wensen u en uw kind(eren) 

een Gouden schooljaar toe!  
 

Met vriendelijke groet,  
 
Juf Lisette en Juf Annemiek  

 
Nieuws uit groep 5-6, 

Met nog prachtig zomers weer zijn we dan nu ook echt begonnen en de tijd vliegt 
meteen voorbij. Voor wie we nog niet begroet en gesproken hebben, we heten iedereen 
van harte welkom bij ons in groep 5-6! En we zijn blij dat we zoveel leuke en 

enthousiaste reacties mochten ontvangen over de veranderingen en inrichting van het 
lokaal. Op Christiano na, die dit weekend terugkomt uit Bonaire, zijn we met elkaar heel 

erg fijn begonnen. We heetten onze nieuwe leerlinge Cristina welkom in groep 6. En ook 
Malik is met zijn zusje en broertje weer bij ons op school gekomen. We wensen iedereen 
een heel gelukkig jaar bij ons in de groep!  

We deelden al veel bijzondere momenten in de kring, leerden elkaar op tal van manieren 
nog beter kennen, verkenden alvast een beetje wat les- en leerinhoud, vierden 

verjaardagen en nog veel meer.  
Met juf Jeltje werd gelijk woensdag een feestje gevierd, want toen was zij jarig. Een 

leuker begin van het schooljaar konden juf en de kinderen toch niet wensen. Ze bedankt 
iedereen van harte voor de lieve felicitaties, tekeningen, kaarten en cadeaus!  



Door de hele school loopt de lijn van de ‘Gouden Weken’. Door een goede start te 

maken, waarin je samen werkt aan een heel fijne sfeer, kun je een heel schooljaar 
verder bouwen aan de positieve groepsvorming die we zo belangrijk vinden. Leuke les- 

en leeractiviteiten, bijzondere 
gesprekken, gevarieerde werkvormen 

zijn een paar van de dingen die daarbij 
centraal staan. Ook belangrijk is het 
fundament voor goed oudercontact. 

Onze deur staat altijd ook voor u open 
en we spreken u graag binnenkort 

tijdens de ‘Gouden Gesprekken’. We 
wensen u met uw zoon(s) en/of 
dochter(s) een heel mooi schooljaar 

toe.  
Volgende week starten we in principe 

alle vakken op. Er is een aantal 
veranderingen in de les- en leerinhoud 
daarover informeren we u in de 

nieuwsbrieven, maar ook tijdens de 
informatieavond op 24 september.   

Tijdens de gymlessen zouden we graag 
zien dat de leerlingen gymschoentjes of 
sportschoenen dragen, een handdoek 

mee hebben om te douchen (in ieder 
geval op de woensdag) en een goede, 

veilige fiets (remmen, verlichting etc.). 
De eerste dinsdag zal juf Jeltje even 

toezien op het oversteken van de grote weg, omdat de kinderen vrij zijn vanaf de 

sporthal. Kinderen die dit spannend vinden kunnen ook even met de fiets aan de hand 
oversteken via het zebrapad. De groep kinderen die naar Jodocus gaan, vertrekken met 

elkaar.  
In de maandagkring introduceren we vanaf volgende week ‘Dit ben ik!’. Vier kinderen 
vertellen iets over zichzelf en mogen dit ook op tal van manieren presenteren. Met 

foto’s, een tekening, een PowerPoint, een filmpje, iets meenemen van je kamer, van een 
hobby en/of sport, een speciaal aandenken, iets waar je trots op bent, een favoriet boek 

en/of speelgoed etc. De foto’s en filmpjes mogen naar juf Jeltje haar mail worden 
gestuurd, dat geldt ook voor een PowerPoint of Prezi. Zo leren we elkaar nog beter 

kennen en ontdekken de  kinderen misschien nog meer raakvlakken, die ze voorheen 
niet wisten. Een leuke speelafspraak is zo gemaakt!  
Juf Jeltje vraagt alle ouder(s)/verzorger(s), als dat nog niet gedaan is, om voor hun kind 

een bibliotheekpas te regelen. Maandag 24 september neemt iedere leerling twee 
informatieboeken mee uit de bibliotheek. Deze blijven twee weken in de klas staan. Na 

de twee weken gaan ze op maandag weer mee naar huis en dan heeft iedereen een 
week de tijd om weer twee nieuwe boeken te halen. Leesboeken mogen uiteraard ook, 
heel graag zelfs, maar dan voor thuis. Lezen is uiteraard belangrijk, maar ook zo 

ontzettend leuk. Omdat er in boeken zoveel te ervaren, te ontdekken en te verwonderen 
is. Daarom willen we dat op tal van manieren dit jaar stimuleren. Juf Jeltje heeft in drie  

dagen al haar eerste boek voorgelezen aan de groep. En we genoten er allemaal van.  
 
Hartelijke groet, 

Juf Jeltje en juf Marieke 
 

 
 
 



Nieuws uit groep 7 

De eerste dagen zijn weer achter de rug en we zijn goed gestart. We hebben verteld 
over onze vakantie en zijn aan het wennen aan de nieuwe samenstelling van de groep. 

Elke dag doen we korte spelletjes die gericht zijn op de groepsvorming. Bijvoorbeeld 
bedenken wat je zou willen als je de baas van de school was of nadenken over hoe we er 

allemaal uitzien. Blond, blauwe ogen, etc. 
Gym 
Elke maandag en donderdag hebben we direct aan het begin van de middag gym. Van 

13:00 tot 14:00 uur. De kinderen die overblijven gaan vanzelfsprekend met mij richting 
de gymzaal. Graag zou ik willen weten welke kinderen vanuit huis rechtstreeks naar de 

gymzaal gaan en welke kinderen vanuit huis eerst naar school komen. Dit om 
onduidelijkheden te voorkomen. U kunt dit aangeven bij meester Bert. Uw zoon of 
dochter mag dit ook doorgeven. Het liefst willen we dat de lessen kunnen starten om 

13:00 uur. Als de kinderen even voor 13:00 uur bij de gymzaal staan zou dat fijn zijn. 
Op deze dagen is het ook van belang dat de kinderen hun fiets en gymspullen mee 

hebben. 
 
Vriendelijke groet, 

  
Meester Bert. 

 
Nieuws uit groep 8  
We zijn weer vol enthousiasme begonnen aan een nieuw schooljaar. De groep kinderen 

weer samen als één groep. Het lokaal heeft hier en daar wat vernieuwingen ondergaan 
en we hebben ruimte gecreëerd voor een vaste plek voor de kring. De kring is bedoeld 

voor uitwisseling van gedachten en ervaringen, contact tussen leerlingen onderling en 
tussen leerlingen en leerkracht en tot slot voor planning- en evaluatiedoeleinden. De 
kinderen hebben al hun vakantieverhalen verteld en we hebben vooruitgeblikt op het 

komende schooljaar.  
De eerste dagen vliegen alweer voorbij en de 

vakken worden opgestart. Hier nemen we even de 
tijd voor. Daarnaast zijn we gestart met de Gouden 
Weken. Een goed begin is het halve werk. We zetten 

in op groepsvorming en om de basis te leggen voor 
een fijne sfeer in de klas. Daarom zullen we 

volgende week pas met het volledige lesrooster 
gaan beginnen. 

Juf Julia is nog niet 
helemaal beter en zal 
daarom nog niet werken 

op de vrijdag bij ons in groep 8. Het is gelukt om 
vervanging te regelen. Meester Martijn van der Meijs zal de 

komende tijd komen invallen. Meester Martijn is een bekend 
gezicht en dat is fijn voor de kinderen.  
In week 38 op maandag 17 en donderdag 20 september 

worden de Gouden Gesprekken gehouden. Korte 
kennismakingsgesprekken over uw kind. 

Op maandag 24 september houden we de informatieavond 
voor de groepen 5-8. De start zal zijn om 19.30 uur. De 
koffie en thee staat voor u klaar! Ik hoor het graag wanneer 

u verhinderd bent, en anders graag tot dan!  
Ik wens u samen met uw kind een fijn schooljaar toe! 

 
Hartelijke groet,  
juf Yardena 
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