
    
  

 
Agenda: 
 

OKTOBER: 
03: Start kinderboekenweek 

08: Informatieavond groep 5 t/m 8  
09: Informatieavond groep 3 en groep 4 
17: Forum 

19: 5 t/m 8 12.00 uur vrij 
22 t/m 26: herfstvakantie  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Vanuit de directie  

 

Foutje in de kalender 
 
Er is een foutje geslopen in de jaarkalender.  De meivakantie staat fout aangegeven, 

deze loopt van 19 april t/m 5 mei. 
 

Pedagogisch Tact 
 
Als team volgen we dit jaar een aantal vrijdagmiddagen scholing in pedagogisch tact.  

Dit traject wordt aangeboden door ons bestuur en is verplicht voor alle collega’s van 
Primenius. Onze volgende scholingsmiddag is 19 oktober.   
De scholing wordt als volgt omschreven: 

De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat íeder kind zich gezien, 
gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal 

ontwikkelt. Het Tact-traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject dat zich richt op de 
persoon van de leraar en de kwaliteit van de interactie tussen de leraar en zijn 
leerlingen. Pedagogisch Tact formuleren we als ‘op het goede moment de juiste dingen 

doen, óók in de ogen van de ander.’ Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich 
hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar. In dit traject 

leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je 
leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt. 

 

 

nieuwsbrief 
Uithuizen,     04 oktober 2018 

Oktober: 
04: Tygo Hoeksema – groep 7 

07: Kevin Kooter – groep 5-6 
07: Marith Rixten – groep 7 
09: Milan Hielkema – groep 8 

09: Annelien Poelma – groep 5-6 
18: Pim Markerink – groep 3 

 

JARIGEN: 



Forum 

 
Eén van de nieuwe werkvormen die we ingevoerd hebben is het forum. Dit is een 

moment waarop meerdere klassen (in ons geval de hele school) samenkomen met het 
oog op uitwisseling van gedachten en ervaringen. Het forum kan in het teken staan van 
ontmoeting of van planning en evaluatie. Ons eerste forum heeft als thema “De gouden 

weken” en vindt plaats op woensdag 17 oktober van 11.00-12.00 uur. U bent als ouder 
van harte welkom om te komen kijken. 
 

 
Identiteit: 

 
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 1 oktober hebben de leerlingen van 
groep 7 middels een (eigen bedachte) korte 

presentatie de regel: ‘we willen samen een groep 
zijn, want dat is fijn’, bij alle leerlingen 

geïntroduceerd. 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 en in de gang bij groep 1-2-3. 

 
 
Trefwoord 

 

In het tweede project van Trefwoord werken we van 1-12 okt. rond het thema “Pakken”. 

 
Je pakt een koekje, je pakt je fiets, je pakte een euro voor het 
winkelkarretje. Pakken is duidt op een heel concrete en fysieke 

handeling. Het betekent dat je ergens je hand op legt en – even of 
voor altijd – tot jouw eigendom maakt. Jonge 

kinderen zijn er de hele dag mee bezig: alles 
pakken, overal de vingers op leggen: van de 
spiegel op de badkamer tot de afstandsbediening… 

overal vingerafdrukken. Die kun je schoonmaken, 
geen probleem… De hele dag ‘pakken’ we iets. 

Meestal onbewust, heel onschuldig, niets mee aan 
de hand.  
Totdat… iemand het gevoel krijgt dat iets wordt afgepakt. 

 
De bijbelverhalen bij het thema ‘Pakken’ gaan over koning Achab. 

Na het verhaal over de wijze koning Salomo, horen de kinderen nu 
over een heel andere koning. Koning Achab wil de wijngaard van 
buurman Nabot bij zijn tuin voegen, hoeveel het ook kost. Nabot 

zegt dat dit niet kan, zelfs niet voor heel veel geld. De eeuwenoude 
wijngaard van de familie is onverkoopbaar. Nabot bezit de wijngaard niet, maar hij 

beheert die zo goed als hij kan. De koningin blijft doorzeuren. Zij wil koste wat kost deze 

Grijpgrage vingers 
 
Kijk, zeggen mijn vingers, 
mijn grijpgrage vingers. 
Dat wil ik hebben, 
dat wordt van mij. 
 
Ze verlangen zo,  
ze kriebelen, 
ze kruipen ernaartoe. 
 
Een, twee… hebbes! 
Nu is het van mij,  
zegt mijn hand heel blij. 
 

Onderbouw, 2 okt. 

 



wijngaard bij haar tuin voegen. Daarom laat ze Nabot vals beschuldigen en ruimt hem zo 

uit de weg. Zo wordt van de eeuwenoude wijngaard een koninklijke tuin gemaakt. Het 
hebreeuwse woord voor hand is ‘jat’. En dat is precies wat Achab hier doet: jatten… 

afpakken. De profeet Elia maakt koning Achab duidelijk wat hij gedaan heeft. 
 

‘Pakken’ is een thema om vragen te stellen als ‘Wanneer wordt pakken afpakken?’ en 
‘Wat is eigenlijk de zin van bezitten?’ en ‘Zijn er dingen die nooit iemands bezit kunnen 
zijn?’  

Door deze vragen met de kinderen te bespreken worden ze zich bewust van de 
menselijke neiging om zich dingen toe te eigenen. Ze stellen vragen 

bij de betekenis van bezit en de manier waarop de mens iets tot zijn 
eigendom maakt.  
In de bovenbouw graven ze wat dieper, want het gaat niet alleen om 

voorwerpen en land die ‘gejat’ kunnen worden. Bij plagiaat kan ook 
een idee kan gestolen worden. Of bij kwaadspreken raak je je goede 

naam kwijt. Het recht op privacy word je ontnomen als iemand zomaar 
foto’s of teksten doorstuurt. En wat te denken van de jeugd die 
iemand afgepakt wordt als zij of hij op moet groeien in een 

oorlogssituatie?  
“Afblijven!” is de les van de laatste dag bij dit thema: een duidelijke boodschap. 

 
Een heus kinderkoor 
 

Zingen is overal goed voor: voor ademhaling en longen, voor stem en stemgebruik? 
tegen kleine spraakgebrekjes en haperingen bij uw kind..... 

Sinds vorig jaar zomer heeft de Rooms-Katholieke Kerk naast de school een eigen heus 
kinderkoor !  
Ze zingen kerkliedjes maar ook moderne kinderliederen, en zelfs Engels en Frans..... 

In de kerkdiensten op zondag zingen ze gemiddeld acht keer per jaar... 
Heeft uw kind belangstelling voor het kinderkoor (onder leiding van een zeer 

professionele) jonge dirigente, Ianthe Paternoster, dan kan hij of zij zich aanmelden. Er 
zijn maar heel weinig kinderkoren in de regio, en zingen is een uitstekende bezigheid 
voor kinderen! 

De repetities zijn in de katholieke kerk van Uithuizen, Hoofdstraat-west 83, op 
dinsdagmiddagen 9,16,30 oktober, 6,13,20,en 27 november en 4 december. Ze duren 

van 15-16 uur.  
 

U kunt zich opgeven bij: Ianthe Paternoster 06-42420285 of bij Carien Bos  0595-
435400 carien.bos@ziggo.nl 

 

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:  

In groep 2 hebben we de afspraken die we 
hebben gemaakt om een fijne groep te 

worden, nog een keer met elkaar 
besproken en gevraagd om iedereen het 
eens was met deze afspraken. Gelukkig 

was dat zo en heeft iedereen zijn naam 
onder de afspraken gezet. Natuurlijk 

kunnen we het best nog wel eens 
vergeten, maar dat is niet erg, want dan 
kijken we gewoon even op de KiVa deur… 

 
 

 
  
 

In groep 3:  

Het eerste thema hebben we deze week 
afgerond met het vastleggen van de 

afspraken van de groep. We zijn het er 
allemaal over eens dat we graag deel zijn 
van een fijne groep. Daarom willen we ons 

graag aan de afspraken houden.  
De afspraken zijn op papier gezet en we 
hebben allemaal onze “handtekening” 

(naam) eronder gezet. 
De komende weken gaan we het hebben 

over gevoelens. Welke gevoelens kun je 
herkennen, hoe ziet dit er uit bij je 
klasgenoten en hoe kun je het best reageren 

naar iemand als je een bepaald gevoel ziet.  
 
In groep 4: 

De eerste weken hebben we samen gewerkt aan het vormen van een fijne groep. 
Wanneer voel je je fijn op school, hoe ging het vandaag, hoe kwam dat, wat kunnen we 

de volgende keer anders doen? Hoe groeten we elkaar? Wat kan je elkaar vragen of 
vertellen om elkaar beter te leren kennen? En het leukste was wel het spel: leg een hand 

op de schouder van iemand die … De komende weken gaan we kijken naar onze 
gevoelens. We leren gevoelens uitbeelden, herkennen en onder woorden brengen. 
 

In groep 5/6:  
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met de eerste KIVA-les en behandelden we de start 
van thema 1: Iedereen verdient respect. Deze les stond de vraag centraal hoe we van 

het plein een plek kunnen maken waar iedereen het naar de zin heeft en zich veilig 
voelt. Met de opdracht ‘Een fijn en veilig plein’ gingen tweetallen uit groep 6 samen aan 

de slag en presenteerden ze voor het bord kort wat ze bedacht hadden. De kinderen van 
groep 5 mochten aangeven welk tweetal goed en duidelijk verwoordde wat zij belangrijk 

vonden. Volgende week gaan we hiermee verder en de resultaten hangen in de klas.  
 
In groep 7: 

De afgelopen weken hebben we samen gewerkt aan het vormen van een veilig en fijne 
groep. Dagelijks besteden we tijd aan een positieve sfeer door het spelen van spellen, 
het praten in de kring en het samenwerken tijdens allerlei verschillende momenten. In 

de komende week gaan we samen groepsregels formuleren.  
 



In groep 8: 

Met KiVa zijn we bezig met het eerste thema: 
Iedereen verdient respect. Tijdens dit thema 

werken we aan een leuke en veilige school. Wat is 
dat eigenlijk en hoe stel ik me dat voor? We leren 
dat respect een onderdeel is van menselijke 

relaties en leren manieren hoe we dit kunnen 
tonen. Ook leren we voor- en nadelen van alleen 

en samen zijn. Tot slot doen we activiteiten 
waarbij we leren hoe we met elkaar om zouden 

moeten gaan en hoe iedereen van de groep ook 
echt bij de groep hoort. We werken aan de KiVa-
regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen 

anderen met respect.  
 

Even voorstellen:  

Hallo allemaal,  

Afgelopen maandag ben ik gestart op basisschool de Schelp als nieuwe leerkracht. 
Komend schooljaar zal ik de maandag tot en met de woensdag lesgeven aan groep 4 en 
de donderdag en vrijdag aan groep 7.  

Mijn naam is Sanne Springelkamp, ik ben 22 jaar oud en woon in de wijk de Wijert in 
Groningen. In mijn vrije tijd zwem en lees ik graag.  

In april 2018 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool. Begin van dit schooljaar 
werkte ik bij Kentalis in de flexpool. Ik viel op verschillende scholen in. Zo ben ik in de 

eerste weken van het schooljaar ook bij de Schelp geweest. Dit beviel mij erg goed. Ik 
heb ontzettend veel zin in het schooljaar!  

Met vriendelijke groet,  

Sanne Springelkamp 

Extra schoonmaakavond 
 

Dinsdag 16 oktober staat er weer een extra schoonmaakavond gepland van 19.30 tot 
ongeveer 21.30 uur. Deze avond willen we graag een beroep doen op de ouders / 
verzorgers van:  

 
Stefan Kok, Daphne Slager, Tobian Stamkot, Veerle Baas, Nick Bodewes, Lisanne Bolt, 
William Hielkema, Nienke Bouman, Lieke Modderman, Isabel Bennink, Koen Berendsen, 

Annelie Geertsema, Taisha Elias Tokaay, Finn Sleumer, Chanel Scholten, Josefine 
Persoon, Ryan Beaumont, Sophie Berghuis. 

 
Deze avond zelf graag een emmer en een schoonmaakdoekje meenemen. 
Als de datum u niet past, probeer dan onderling te ruilen (de data van de 

schoonmaakavonden vindt u op de schoolkalender) en geef dit door aan Julisa 
Beaumont. Telefoon: 06-82937199 
Wij rekenen op uw medewerking! 

De oudervereniging 
 

 
 
 

 
 



Atelier in de groepen 1 t/m 4  

In een vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd 
over het atelier en de ouders van groep 1-2 

hebben hier op de informatieavond ook uitleg over 
gehad.  Een van de vijf werkvormen van 
ervaringsgericht onderwijs is het atelier. Het atelier 

is bedoeld om de leerlingen een breed aanbod te bieden. De nadruk ligt op actief bezig 
te zijn. In de onderbouw willen we starten met het atelier op donderdagmiddag 18 

oktober, van 13.45 tot 14.45 uur.  
Het eerste atelier wordt door de leerkrachten gepland en zal in het teken staan van het 
maken van een lampion. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die voor begeleiding 

willen zorgen. Als u mee wilt helpen noteert u dan uw naam op de lijst in de gang. Alvast 
onze hartelijke dank! 
 

De leerkrachten van de onderbouw 
 

 
Nieuws uit groep 1-2 
Deze week zijn wij begonnen met het thema van de 

Kinderboekenweek: Vriendschap! Het motto bij het 
thema Vriendschap is Kom erbij! Naar aanleiding van 
het  prentenboek: Kikker en het slaapfeest, hebben de 

kinderen slaapfeestjes in de hoeken nagespeeld en een 
aantal kinderen heeft hier ook tekeningen over 

gemaakt. We hebben allemaal een afdruk van onze 
hand gemaakt en zullen hier later tijdens dit project 
een vriendenactiviteit mee doen. 

En dan was het woensdag natuurlijk groot feest: naast 
de start van de Kinderboekenweek vierden we ook de 
verjaardag van juf Truus. Het feest stond in het teken 

van het thema van de Kinderboekenweek: Vriendschap!  
We begonnen het feest met het prentenboek:  

Wat een geluk dat ik jou gevonden heb! Herman de 
Haas springt altijd zijn neus achterna. Zo ontdekt hij 
elke dag opnieuw de lekkerste zoete worteltjes. Maar 

dan brengt zijn neus hem naar een heel nieuw luchtje 
... Nog nooit heeft Herman zo hoog gesprongen want 
zijn neus leidt hem naar Koby, een hazenmeisje. Vanaf 

dan springen ze samen over de vlakte en zoeken ze 
samen naar lekkere wortels. We hebben gezongen en 

gedanst, waarbij de discolampen voor extra vrolijke 
sfeer zorgden. Daarna hebben we allerlei ‘vrienden’ 
activiteiten gedaan, samen koekjes bakken, poppetjes 

voor een vriendenslinger versierd, in de poppenkast 
voor elkaar verhaaltjes gespeeld en van blokken en 
constructiemateriaal ‘vrienden’ huizen gebouwd. Als 

traktatie in de pauze versierden  we een eierkoek met 
slagroom en snoepjes. Na een filmpje over Pieter konijn en echte vrienden was het tijd 

voor bewegen. Dat deden we heel feestelijk met muziek en ballonnen in het speellokaal. 
Het was een super geslaagd feestje, waar we alles samen, als vrienden hebben gedaan.  
Juf Truus bedankt iedereen voor de felicitaties en de leuke cadeaus en de klassenouders 

Ellen en Leonie, en juf Reina voor hun hulp. En dank aan juf Julia voor de hulp bij het 
koekjes bakken! 



De komende week werken we nog rond het thema van de Kinderboekenweek. Van de 

oudervereniging ontvingen wij, ter gelegenheid van de start van de Kinderboekenweek,  
het prachtige prentenboek: Ventje zoekt een vriendje! Heel erg bedankt daarvoor! 

Vanaf maandag 15 oktober gaan we ons verdiepen in het thema: ‘herfst’. Dan mogen de 
kinderen voor de herfsttafel ook weer herfstmateriaal mee naar school nemen.  
Vorige week won Madelein de plaat van de maand. Van harte gefeliciteerd Madelein, 

iedereen kan jouw plaat bewonderen in de gang.  
Donderdag 11 oktober is het weer meeneemdag. De kinderen mogen dan speelgoed 

mee naar school nemen, er over vertellen en mee spelen.  
In de herfstvakantie is Jesse jarig. We vieren zijn verjaardag donderdag 18 oktober op 
school. Alvast van harte gefeliciteerd Jesse, we wensen jou een fijne verjaardag toe.  

Nog niet alle leerlingen hebben gymschoenen mee naar school. Graag de komende week 
meegeven. Wij verzoeken ook de ouders die de Social Schools app nog niet hebben 
geïnstalleerd/geactiveerd, dit zo spoedig mogelijk te doen.  

Donderdag 18 oktober starten wij met het atelier. Meer hierover leest u elders in deze 
nieuwsbrief. 

 
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Truus 
 

Nieuws uit groep 3 
Er wordt hard gewerkt door de kinderen van groep 3. De lijn met letters vult zicht al 
goed en we kunnen al heel wat woorden lezen. De komende dagen gaat juf kijken of alle 

tot nu toe aangeboden letters ook goed onthouden worden en hoe goed we er al 
woordjes mee kunnen lezen. 

Volgende week gaat er een nieuw pakketje met leesbladen mee. We starten dan met de 
volgende groep letters. Dit leeswerk is vrijblijvend, kinderen benoemden het al als 
huiswerk. Het is fijn als er thuis ook gelezen wordt, lezen is een proces dat je moet 

blijven oefenen, maar het is geen verplichting. 
We zijn met rekenen druk bezig met het maken van 
sommetjes. Deze week oefenen we met minsommen. Wat 

gebeurt er bij een minsom, kun je het voordoen met 
kastanjes, kun je het ook tekenen en weet je de som ook in 

cijfers te schrijven? In tweetallen is er flink gewerkt. 
Volgende week dinsdag hebben we de informatie avond van 
groep 3. De avond start om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat 

de koffie en thee klaar. Indien u niet kunt, graag even 
afmelden. 

Dinsdag hebben we ons eerste bezoek aan de 

bieb gebracht. Teveel keuze voor sommige 
kinderen, alle boeken lijken zo leuk! Gelukkig 

gaan we over twee weken weer heen. De 
pasjes zitten in het doosje onder het 
whiteboard in de klas. Wilt u zelf ook met uw 

kind naar de bieb, haal hem er gerust uit. Ons 
eerstvolgende bezoek is op maandagmiddag 
15 oktober. Er komt een lijst in de gang te 

hangen met daarop alle data van het 
biebbezoek. Het zou fijn zijn dat er elke keer 

ook een ouder mee kan. U kunt zich op de lijst 
opgeven bij een datum.  
De komende weken  draait juf Julia op 

maandag een dagdeel mee in onze groep. Dit vinden we erg gezellig. 
 
Hartelijke groet, juf Marian 

 



Nieuws uit goep 4 

De rust is terug in groep 4 nu we juf Sanne erbij hebben. We zijn heel blij dat ze er is en 
juf Sanne heeft er heel veel zin in om er een mooi jaar met groep 4 van te maken. 

Ook hebben we een nieuwe leerling in de groep, Stef Mihl. Van harte welkom Stef! 
Met de Gouden Weken en de KIVA-lessen leren we elkaar elke dag nog beter kennen. 

De eerste plaat van de maand is gewonnen door Joost. Hij heeft een prachtige tekening 
gemaakt van wat hij goed kan: tractor rijden. Goed gedaan Joost!  
We hebben de eerste huiswerkbrief al meegekregen met spellingswoorden en de tafels 

van 1, 2 en 10. Ondertussen oefenen we al verder met woorden op -aai, -ooi en -oei. 
Met rekenen maken we nu sommen over geld, best lastig in deze tijd waarin veel 

mensen betalen met een pasje. Maar ze vinden het leuk! 
Vandaag zijn we begonnen met de Kinderboekenweek. De komende 2 weken werken we 
rond het thema Vriendschap in boeken. Vanuit de boeken maken we een link naar onze 

eigen wereld met vriendschappen.  
Dinsdagavond 9 oktober hebben we de informatieavond gepland, waarop we u allen 

hopen te ontmoeten. Mocht het niet lukken te komen dan horen we dat graag van 
tevoren. 
 

Met vriendelijke groet, juf Sanne en juf Lisette. 
 

Nieuws uit groep 5-6 
Het eerste dictee is geweest en ook al het tweede dictee komt er aan, en wel op 
maandag 8 oktober. Met uitzondering van enkele maandagen, nemen we voortaan 

iedere maandag een dictee af. In de klas wordt er voor geoefend, maar kinderen kunnen 
ook thuis er nog wat extra tijd aan besteden. Want afgelopen woensdag is het 
huiswerkmapje mee gegaan. Voor de kinderen van beide groepen zit er een 

toetsrooster, een indeling van de dicteewoorden, de data voor de spreekbeurten en voor 
groep 6 ook de kaarten voor de topografietoetsen in. Ze hoeven alleen de plaatsen etc. 

van de kaart te leren, en niet meer het algemene gedeelte. We geven het wel mee, om 
kinderen nog meer een beeld van de provincie(s) te geven die ze gaan leren. Voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden ook aparte lessen gegeven, volgens de 

methode Blink. Ook hebben we beide groepen extra oefenbladen voor rekenen 
meegegeven. Deze kunnen thuis gemaakt worden, om extra de strategieën te oefenen. 
De kinderen kunnen ook zien wanneer we de rekenstrategieën tussentijds gaan toetsen. 

We verwachten dat de kinderen zuinig zijn met het huiswerkmapje en wensen iedereen 
veel succes met het leren en oefenen.  

Deze week is op woensdag de Kinderboekenweek begonnen en wat een leuke verrassing 
woensdag op het bureau! Van de Oudervereniging kreeg iedere groep een mooi boek 
voor in de groep. Juf Jeltje heeft al twee leuke hoofdstukken voorgelezen uit het boek 

‘Amigos!’ van Annemarie van den Brink. Het thema van dit jaar is ‘Vriendschap’. Weer 
een prachtig thema. We hebben er meteen een mooi woordveld over gemaakt en dat 
met elkaar uitgewisseld. Goede vrienden praten met elkaar en niet over elkaar, is iets 

wat we al met elkaar besproken hebben. De komende week staan de taallessen in het 
teken van dit thema.  

Volgende week gaat juf Jeltje op dinsdag, 
tijdens de les van KIVA, de groepsafspraken 
opstellen voor dit jaar. Hoe willen we met 

elkaar omgaan, binnen en buiten de klas? En 
ook heel belangrijk, hoe willen we met elkaar 
werken en leren? Dit past ook bij de nieuwe 

schoolregel: ‘We willen samen een groep zijn, 
want dat is fijn’. Zodra de groepsafspraken zijn 

vastgelegd en getekend door alle kinderen, 
gaan ze ook mee naar huis. 



Sommige kinderen vinden het fijn om in de klas een koptelefoon op te hebben tijdens 

het werken, na de instructie. Want soms wordt er dan nog instructie gegeven aan de 
andere groep, zoals dat gaat in een combinatieklas. Maar ook tijdens het stil werken 

voor beide groepen biedt het kinderen soms nog net even dat stukje extra concentratie 
bij het werken. We vinden dit geen probleem. Mocht u uw zoon/dochter een koptelefoon 
willen meegeven, dat kan dan altijd.  

Met een groot aantal ouders heeft juf Jeltje al verlengde gesprekken gevoerd, omdat de 
startgesprekken tijdens de ‘Gouden Weken’ daarvoor te kort waren. Fijn om u als ouders 
even wat langer te kunnen spreken en samen wat af te stemmen over de ontwikkeling 

van uw zoon/dochter. De deur staat altijd open, voor ieders vraag en/of opmerking.  
We hopen u als ouder(s) allemaal weer te ontmoeten tijdens de informatieavond op 

maandag 8 oktober, om 19.30 uur bij ons in het lokaal. Zoals al eerder vermeld, 
ontvangen we graag een bericht van verhindering wanneer het niet lukt om daarbij 
aanwezig te zijn.  

 
Hartelijke groet, 
Juf Jeltje en juf Marieke 

 
 

Nieuws uit groep 7 
Vanaf maandag 1 oktober bestaat onze groep niet meer uit 19, maar uit 20 leerlingen! 

We hebben namelijk een nieuwe leerling! Jochem Mihl is vanuit Zandeweer bij ons 
gestart. Voor een aantal kinderen is Jochem helemaal niet ‘nieuw’ en het voelt eigenlijk 
ook al of Jochem al lang bij ons in de klas zit, hij hoort er al helemaal bij! Nogmaals 

welkom en wij wensen je een heel fijne en leerzame tijd toe bij ons in de groep en op 
school!  We zijn ook blij te vertellen dat we een ‘nieuwe’ juf hebben voor de donderdag 
en de vrijdag. Vorige week donderdag en vrijdag hebben de kinderen al kennis met haar 

gemaakt. Welkom juf Sanne!  
Vandaag vierde Tygo zijn 10e verjaardag, nogmaals van harte gefeliciteerd! Ook voor 

Marith is het bijna feest, want zij wordt zondag 9 oktober 10 jaar! Alvast van harte 
gefeliciteerd!  Morgen, vrijdag 5 oktober start het project Boekenmaatjes voor groep 2. 
Om de week zullen de kinderen van onze groep op vrijdag, een prentenboek aan de 

leerlingen van groep 2, voorlezen. Vandaag zijn we gezamenlijk met hele school gestart 
met de Kinderboekenweek. Deze staat dit jaar in het teken van het 

thema ‘Vriendschap’. En zo lag er zomaar een cadeau bij ons in de 
klas! Van de oudervereniging kregen wij, ter gelegenheid van de 
start van de Kinderboekenweek, het super leuke boek ‘ De Grondel & 

de Garnaal’,  namens alle kinderen en de juffen hartelijk dank! De 
komende week werken we nog rond het thema van de 
Kinderboekenweek. Dinsdag 9 oktober krijgen we ’s middags een 

workshop van dichter Andre Degen in het kader van het project 
‘Kinderdichter Eemsmond’. Woensdag 10 oktober starten de 

muzieklessen voor groep 6 en 7. U ontvangt hier in aparte mail nog 
meer informatie over.  De eerste toetsen zijn al gemaakt en deze 
week zijn ook de huiswerkmapjes mee naar huis gegaan, hierin vindt 

u het rooster en het huiswerk voor de komende periode. Aanstaande 
maandag 8 oktober is de informatieavond, we hopen u daar allemaal te mogen 
ontmoeten! 

 
Vriendelijke groet, 

 Juf Annemiek en juf Sanne 
 
 

 
 



Nieuws uit groep 8   

 
 

De eerste toetsen zijn gemaakt en we zijn volop 
bezig met de doelen voor de verschillende vakken. 

De huiswerkmapjes zijn meegegeven en daarin staat 
het toetsrooster. Het huiswerkmapje bevat huiswerk 
voor spelling, topografie en Engels. Extra huiswerk 

is per kind verschillend. Het huiswerk wordt per kind 
bekeken wat hij/zij nodig heeft.   

Vandaag is de Kinderboekenweek bij ons op school 
van start gegaan. De komende week wordt er extra 
aandacht geschonken aan kinderboeken en 

(voor)lezen. Lezen is heel belangrijk. We proberen de kinderen zoveel mogelijk te 
stimuleren om te gaan lezen door het aanbieden en werken met kinderboeken. In de 

klas zijn we ook van start gegaan met wekelijkse boekenkring. De kinderen mogen dan 
zelf een boek uitkiezen om deze te promoten aan de klas.  
Aankomende maandag 8 oktober hebben wij (groep 5 t/m 8) de infoavond om 19.30u. 

Wij zien u dan graag! Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dit graag.   
 

Hartelijke groet,  juf Yardena  
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