
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Met een geweldige voorstelling sloten wij vanmorgen met de groepen 3 t/m 8 de 
Kinderboekenweek af. Dank aan de OV voor de fijne samenwerking en natuurlijk de perfect 
verzorgde lunch op de dag van de leraar. Ook de extra hulpouders voor de TSO bedank ik 
namens het team voor hun medewerking. 
 
Belangrijke data voor de komende periode zijn: 
23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 
30 oktober Studiedag team (vervolg missie/visie): alle kinderen vrij 
1 november Kijkmiddag (zie uitnodiging per mail) 
 
Vanmorgen ontvingen de oudste kinderen van het gezin een brief m.b.t. hulpouders. Wilt u 
deze invullen en uiterlijk a.s. woensdag 18 oktober inleveren bij de leerkracht van uw oudste 
kind? Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heel fijn weekend toe. 
 
Wietse Algera 
 
MR 
Op woensdag 11 oktober was de eerste MR vergadering van dit jaar. Traditiegetrouw maken 
we op deze avond een foto. Ook dit jaar zal de MR zich weer buigen over beleidsmatige zaken. 
De raad bestaat dit jaar uit (vlnr): Marian de Ruiter, Marjolein van Waes-Bot, Lucienne 
Uytendaal, Debby van Viersen (toehoorder namens de OV), Olaf Carlier, Maaike Vaanhold en 
Thijs Thissen.  
 
De vergaderdata zijn dit jaar:  
wo 29 nov 2017 
wo 24 jan 2018 
wo 7 mrt 2018 
wo 23 mei 2018 
wo 27 juni 2018 
 
Deze vergaderingen zijn openbaar. Als u als toehoorder aanwezig wilt zijn kunt u een mail 
sturen naar thijs.thissen@jl.nu 
De data en notulen vindt u op de website van de school. 
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Groep 1/2A 
Op maandag hebben we gestoeid in de gymzaal. Zo kunnen we leren om onze grenzen aan te 
geven. Deze week leren wij de letter w van wind.  Tijdens ‘Gluren bij de buren’ hebben wij 
geknutseld met kastanjes, zie foto voor de leuke resultaten! 

 
Klassenouders nogmaals bedankt voor de mooie bloemen! 
 
Groep1/2B 
Het was weer een gezellige inloop woensdag. Fijn dat de ouders meespelen met de kinderen. 
Zo krijg je toch een indruk van de materialen, waar onze kinderen mee werken in de klas. 
Herfst herfst wat heb je te koop? Kom maar kijken in de klas, daar zie je de mooiste herfst- en 
weerwerkjes hangen. Ook gaan we een weerdagboek maken. Elke dag gaan we kijken naar de 
wolken, wind, regen etc. Daar maken we dan een boekje van.  
Misschien heeft u uw kind gehoord over een pizza maken in de klas, maar dat is een oefening 
uit onze kanjer methode. De kinderen leren dan voorzichtig met elkaar om te gaan, en aan te 
geven hoe iets voelt. Vraag er maar eens naar. 
Juf Ingeborg was dinsdag voor de laatste keer bij ons in de groep. Helaas gaat zij bij ons weg. 
Bedankt voor je fantastische hulp en gezelligheid in de groep juf. 
Wie heeft er nog een weerthermometer om te gebruiken in de klas? 
Fijn weekend! 



 
Groep1/2C 
Het thema “het weer”en “herfst” begint al aardig vorm te krijgen.  
We meten met een thermometer elke ochtend de temperatuur en maken er een schema van.  
We hebben spelletjes gedaan met de wind (ventilator), we schilderen herfstkleuren en plakken 
en knippen erop los.  
Met kastanjes en eikeltjes  kun je leuke rekenspelletjes doen. Van brooddeeg hebben we 
geprobeerd paddestoeltjes te maken en egeltjes. Nou, dat was wel heerlijk om te doen (en het 
resultaat is hierbij minder belangrijk….!) 
Op woensdagmorgen (inloop- en speelgoedochtend) zet ik, zoals al een paar weken, materiaal 
op de tafels of op een kleedje. Het is de bedoeling dat er niet meer uit de kasten wordt gepakt 
en dat u met uw kind een spel of puzzel gaat doen. Ik zie graag ouders (ik houd het maar 
genderneutraal) op een kleedje met hun kind een auto bouwen van de Knex, of een moeilijke (!) 
puzzel maken, een spel doen of een tekening maken. Dát is dus de bedoeling van de 
inloopochtend: spelen met uw kind. Zo krijgt u ook meer idee van het materiaal dat we in de 
klas hanteren.  
Volgende week gaan we de letter r (regen)  op de lettertafel leggen. Wie brengt er iets mee dat 
begint met een r?  
Tot maandag! 
 
Groep 3 
We hebben een fijne week achter de rug! In de ochtend werken we hard aan schrijven, rekenen 
en lezen. ‘s Middags zijn we druk bezig met het thema “Weer en Klimaat”. Wat leuk dat zoveel 
kinderen spullen meenemen over dit thema!  
deze week was meester Jesse wel 3 dagen bij ons in de groep! Erg gezellig.  
Wat leuk dat jordi, de vader van Nina kwam vertellen over de regen. Hij heeft ons precies 
uitgelegd hoe regen ontstaat. Vraag er maar eens naar, we leerden bijv dat “de lucht altijd dorst 
heeft…, als de lucht teveel gedronken heeft ontstaat een wolk, als deze koude lucht tegen komt 
dan…” We hebben al enkele filmpjes bekeken over het weer en we gaan komende week aan de 
slag met opdrachtkaarten om uiteindelijk een echt weerbericht te kunnen maken! spannend 
hoor! 
De rekentoets van blok 2 is gemaakt! Gelukkig is alles weer goed uitgelegd! 
Vrijdag was de afsluiting van de Kinderboekenweek in de gymzaal, we deden het versje over de 
“Kronkebonker” Heel spannend, onze zelfgemaakte Kronkebonkers hadden de hoofdrol. 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Wat fijn dat er zoveel animo is voor de inloopochtend. Veel ouders bekijken met de kinderen 
de schriftjes die op tafel liggen, de kinderen genieten daar ook erg van! Zo trots zijn ze op het 
gemaakte werk. 
Meester Frans was de hele week bij ons in de klas. Dat kwam goed uit bij de regenmeters 
maken. Best een klus maar ze staan nu buiten te wachten op de eerst bui. Ook zijn we goed van 
start gegaan met ons “weerdagboek” Elke dag vullen we ons dagboek in:  welke wolken zie je, 
waait het, hoeveel regen is er gevallen en wat is de temperatuur. Natuurlijk kijken we ook naar 
het weerbericht op het jeugdjournaal. 



Ook heeft meester Frans een meetles gedaan. De kinderen hebben geleerd wat een meter en 
centimeter is en hebben de lengte van allerlei voorwerpen in de groep gemeten, tot de lengte 
van de schoenen, bril, hoofd van juf aan toe! 
De rekentoets van blok 2 is gemaakt. Veel kinderen vinden de klok nog erg moeilijk: hoeveel 
kwartieren zitten er in 1 uur, hoeveel minuten in een kwartier, half uur, uur. Gelukkig gaan we 
dat nog vaak herhalen. Ook de kalender: hoeveel zondagen heeft de maand oktober, welke dag 
is het op 13 oktober zullen we nog veel herhalen. 
We sloten de week af met alle groepen in de gymzaal. Er waren zelfs 2 heksen en 1 tovenaar 
gekomen om te luisteren naar alle stukjes die de groepen hadden voorbereid bij het thema 
Griezelen van de kinderboekenweek. Namens onze groep lazen Rembrandt en Jasmijn een 
zelfgemaakt volgend hoofdstuk voor uit het boek De griezels van Roald Dahl! 
 
Groep 5 
Deze week was er volop aandacht voor het thema “weer en klimaat”.  De leerlingen hebben 
zelfs les van juf Marian uit groep 6 gehad. De schaal van Beaufort, het ontstaan van seizoenen, 
het is allemaal voorbij gekomen. Ook is er nog fanatiek gewerkt aan de muurkrant. Het 
enthousiasme is groot, leuk om te zien! Met rekenen hebben we inmiddels het tweede blok 
afgerond. De toets is goed gemaakt, dus we zijn meteen doorgegaan met blok 3. Met spelling 
hebben de kinderen woorden met de -ei- geoefend, de ei-rap en ei-plaat zijn uitgebreid 
besproken. Ook zijn woorden met meerdere categorieën aan bod geweest. Het woord 
handboeien is een langermaakwoord (hand-handen), maar ook een -oei woord. Vrijdagochtend 
hebben we de kinderboekenweek afgesloten. Max, Suus en Julie hebben een rap over “de 
Griezels”  gemaakt en 8 kinderen hebben de rap laten horen. Super goed gedaan, ik ben trots 
op jullie! Ook hebben de leerlingen vrijdag de eerste dramales van juf Marthe gehad! Volgende 
week alweer de laatste week voor de herfstvakantie, de tijd vliegt. Dinsdagmiddag hebben we 
weer schoolzwemmen. Een zonnig weekend en tot volgende week! 
 
Groep 6 
Veel tijd hebben we deze week aan het thema “weer en klimaat” besteed. Wind, seizoenen en 
de kringloop van het water zijn de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Samenwerken 
stond centraal: overleggen, luisteren naar elkaar, afspraken maken en uitvoeren.  Soms best 
moeilijk, maar heel leerzaam! Ook de juffen werkten samen, zo stond Juf Marlies in groep 6 
voor een les over de seizoenen, voor Juf Marian tijd om groep 5 alles te vertellen over de 
schaal van Beaufort. 
De kinderboekenweek is afgesloten in de gymzaal met optredens vol griezels, verhalen en 
muziek.  In de klas maken we komende week nog onze griezelverhalen af zodat we na de 
Herfstvakantie elke dag een aantal verhalen kunnen voorlezen. 
Met de kanjertraining een speciale oefening.  Om de ander beter te leren kennen deden we een 
opdracht om de kleur van elkaars ogen vast te stellen.  30 Kinderen, rondlopend en elkaar diep 
in de ogen kijkend. Bijzonder en leuk! 
Nu een zonnig weekend, geniet. 
huiswerk: 
dinsdag 20 oktober: blad 3 van sommenboekje  en herhalen van alle tafels (toets!) 
donderdag 19 okt.: artikel kiezen en meenemen uit een krant of tijdschrift (uitgeknipt en op 
een A4tje geplakt).  
 



Groep 7 
De kinderboekenweek is op vrijdag afgesloten met het ‘Kinderboekenweek Jacobatheater’! 
Philip heeft een zelfgeschreven gruwelrijm voorgelezen en een grote groep kinderen heeft een 
spetterende dansshow weggegeven op het nummer “gruwelijk eng”. 
Ook werken de kinderen hard aan het project “weer en klimaat”.  
Anna en Frederikke zijn door de groep gekozen als klassenvertegenwoordigers voor groep 7. 
Op vrijdag heeft de klas opnieuw een Engelse proefles gedaan uit de methode Groove me. Aan 
de hand van het popnummer “cheap thrills” van Sia kregen de kinderen allerlei 
verwerkingsopdrachten. Ook heeft de klas deze week weer een dramales gekregen. 
 

 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 17 oktober: Redactiesommen 6/ Bezoek GGD arts 
Woensdag 18 oktober: Goed begrepen les 6 
Donderdag: Taaltoets (leerblad woordenschat) 
 
Groep 8 
We hebben naast alle ‘gewone’ lessen ook nog veel andere dingen gedaan. Dinsdag 
hebben de kinderen uit groep 8 de verkiezing gedaan voor de leerlingenraad. Olaf en 
Guusje gaan dit jaar onze klas vertegenwoordigen. We zijn ontzettend benieuwd naar alle 
nieuwe ideeën dit jaar. We zijn ook volop bezig met het project. In groepjes werken de 
kinderen aan een eigen opdracht over het weer en het klimaat van het land. Vrijdag hebben 
we de KBW afgesloten in de gymzaal. Een bekende tovenaar was ingevlogen om de 
voorstellingen te bekijken. Kes en Julius hebben een mooie rap gemaakt. Goed gedaan! 
Vrijdagmiddag hebben we de week afgesloten met een les drama van juf Marthe.  
 
Wil iedereen nog even controleren of de toestemmingsbrief voor de NIO al is ingeleverd? 
Graag volgende week inleveren. Er zijn ook nog een aantal kinderen die geen rekenmachine 
hebben. Tijdens de rekenlessen is een rekenmachine wel nodig.  Alvast bedankt! 
 
Huiswerk: 
Woensdag 18 oktober: Begrijpend lezen les D6 
Donderdag 19 oktober: Redactiesommen 5 


