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Algemeen  
 
Beste lezer,  

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen 
en om u op de hoogte te houden van wat 
we allemaal doen op school verzorgen we 
iedere maand een nieuwsbrief.  
U vindt aan de rechterkant de 
schoolagenda samen met de jarigen en 
eventuele bijlagen die in de mail kan 
terugvinden. De schoolagenda kunt u 
overigens ook in de Parro app teruglezen.  

We wensen iedereen een fijn en succesvol 
schooljaar toe!  

Kinderboekenweek Gi-Ga-groen 
Het thema van de Kinderboekenweek 
2022 is Gi-ga-groen. Een perfecte tijd om 
extra bezig te zijn met boeken én met 
alles wat de natuur te bieden heeft. 
Lekker met de kinderen het bos in, 
schelpen en krabbetjes zoeken op het 
strand of plantjes in de tuin zetten. Maar 
je samen ook realiseren hoe kwetsbaar 
natuur is en kijken wat je kunt doen om 
haar te beschermen. We gaan het 
binnenkort allemaal onderzoeken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

Agenda 
September 
❖ 29 sept  Informatieavond 
 
Oktober 
❖ 3 okt MR vergadering  
❖ 5 okt Start KBW 
❖ 14 okt Leerlingenraad 
❖ 20-21 okt Studiedag – vrij 
❖ 24 okt Herfstvakantie  
 
Jarigen 
September 
❖ 23 sept  Sebastiaan  7 jaar  
❖ 30 sept  Thijs  9 jaar 
 
Oktober 
❖ 10 okt  Elise   6 jaar 
❖ 11 okt Elano  10 jaar 
❖ 11 okt Iris   8 jaar 
❖ 12 okt Andrae  7 jaar 
❖ 14 okt Krystian 7 jaar 
❖ 17 okt Fayenne 8 jaar 
❖ 21 okt Oscar  11 jaar 

 

Bijlagen 
❖ Nieuwsbrieven Spel& 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief   
23 september 2022 
Schooljaar 2022 - 2023 
 
 

https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/
https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/
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Nieuws uit groep 1/2  

Deze eerste 3 weken hebben we in groep 
1 en 2 over ' Omgaan met elkaar' gewerkt. 
Dit deden we aan de hand van het 
prentenboek De mooiste vis van de zee 
en natuurlijk de Kanjertraining. 
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Nieuws uit groep 3/4  

In groep 3-4 zijn wij lekker van start 
gegaan. We zijn bezig met het leren van 
veel nieuwe dingen. Zo beginnen wij elke 
ochtend lekker met automatiseren. Er 
staat een rekenspel op tafel waar we mee 
aan de slag gaan. Dit kan gaan over tellen, 
splitsen, de keersommen, het oefenen 
van de sommen t/m 10 en nog veel meer. 
Daarnaast leren we met deze spellen ook 
nog eens goed samenwerken! 

 

 

Ook zijn wij vorige week begonnen met de 
gymlessen op dinsdag en donderdag in 
de gymzaal. Dat is voor ons een grote 
verandering, maar we hebben ontzettend 
veel plezier tijdens deze lessen. We leren 
ook hier veel nieuwe dingen. Eén van de 
opdrachten, tijdens de eerste les was om 
samenwerkend aan de overkant te 
komen. We moesten bijvoorbeeld elkaars 
benen vasthouden of via matjes naar de 
overkant komen met elkaar. Ook hebben 
we riddertikkertje gespeeld, aan de ringen 
gezwaaid en geoefend met touwtje 
springen.   
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Nieuws uit groep 5/6  

In groep 5/6 zijn we flink van start gegaan. 
In onze klas zijn de monsters vaak terug 
te zien. Hier hebben we dan ook gezellige 
en passende creatieve opdrachten bij 
gemaakt, zoals de verjaardagskalender en 
een boekenlegger. 

Verder zijn we druk bezig met de tafels te 
automatiseren. Dat helpt ons enorm bij 
de sommen die we dit jaar gaan leren. We 
hebben als doel: 95 sommen in 5 
minuten. Daarvoor moeten we dus flink 
oefenen. We gaan eerst kijken wat we nu 
al kunnen en vervolgens gaan we samen 
oefenen zodat we ons doel zullen halen. 
Thuis de tafels oefenen gaat dus zeker 
helpen! 
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Nieuws uit groep 7/8 
 
We zijn in groep 7/8 bezig met een nieuw 
Dam Vinci project genaamd: Indianen. De 
Indianen waren de eerste bewoners van 
Amerika. Zij hadden en hebben 
bijzondere ideeën over omgaan met de 
natuur en het leven. We gaan in de 
komende weken ons hierin verdiepen. De 
start met het maken van een 
dromenvanger is een succes gebleken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het reken-, taal- en 
spellingsprogramma gaan we ook op zoek 
naar de verschillende emoties die je als 
mens kunt hebben. Dit kunnen positieve 
gevoelens of moeilijke gevoelens zijn.  
De EMOTIEkaartjes van het Lekker-in-je-
vel-spel zijn een krachtig hulpmiddel om 
emoties beter te leren begrijpen en een 
gesprek op gang te brengen. Tekst, beeld 
én prikkelende oplossingsgerichte vragen 
helpen gevoelens en emoties 
bespreekbaar te maken, ze te 
(h)erkennen en er beter mee om te gaan. 
We zijn benieuwd naar hoe je jezelf en 
elkaar (nog) beter leert kennen. Je voelt je 
daardoor zekerder, het geeft je meer 
zelfvertrouwen én het helpt je in relaties 
met anderen.  
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Nieuws van juf Annemarie 

Beste ouders en verzorgers, 

Voor de grote vakantie hebben wij 
subsidie aangevraagd voor uitbereiding 
van ons instrumentarium. Dit om de 
leerlingen te blijven stimuleren en uit te 
dagen in de muziekles. 
De subsidie is goedgekeurd. De nieuwe 
muziekinstrumenten zijn besteld en 
bezorgd! Ze zijn uitgepakt en meteen 
gebruikt tijdens de lessen muziek. 

De leerlingen en ik zijn enthousiast en 
heel blij met de nieuwe 
muziekinstrumenten. 

Groetjes, Juf Annemarie  
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Kanjertraining 
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