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Algemeen 
 
Voorwoord directie 
 
De informatieavond is ook dit schooljaar weer goed bezocht. Bedankt voor uw komst! Als er 
nog vragen zijn, dan horen wij dat altijd graag. 
 
Volgende week dinsdag t/m donderdag gaat groep 8 op kamp naar Texel. Ik wens de 
kinderen en de begeleiders een hele leuke tijd toe. Zelf ben ik komende week alleen op 
maandag aanwezig i.v.m. een bovenschoolse studiedag en (de voorbereidingen voor) onze 
huwelijksdag.  
 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de informatieavond over de Kanjertraining o.l.v. 
onze Kanjertrainer Bas Houtman. Zet u dinsdagavond 4 oktober alvast in uw agenda? We 
beginnen om 20:00 uur en hopen vanzelfsprekend op een goede opkomst. 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heel fijn weekend toe. 
 
Wietse Algera 
 
Bericht van Kapelaan Jan-Jaap van Peperstraten 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Om mij eerst even voor te stellen: ik ben Jan-Jaap van Peperstraten en ben als priester 
verbonden aan de parochiekerken in Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang. Ik ben ook, 
namens de parochiekerken, de contactpersoon voor de Jacobaschool en de 
Valkenburgerschool. Ik woon in de pastorie aan het Valkenburgerplein, naast de Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart kerk.  

Naast dat ik een aantal malen de scholen zal bezoeken ben ik - vanaf het moment dat ik 
terugkom van vakantie op 14 september a.s. - ook beschikbaar als u levensbeschouwelijke 
vragen heeft of vragen over de katholieke kerk. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van een 
parochie. U kunt mij ook benaderen als uw kind Eerste Communie wilt doen (doorgaans in 
groep 4), het Vormsel wil ontvangen (doorgaans groep 8) of als u uw kind wilt laten dopen 
(alle leeftijden). Over het Vormsel en de Eerste Communie zal t.z.t. nog een brief verstuurd 
worden aan ouders met kinderen in groep 4 en groep 8.  

Op zondag 25 september vindt in de parochiekerk van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in 
Heemstede een familieviering plaats. U en uw kinderen zijn bijzonder uitgenodigd bij deze 
viering aanwezig te zijn. In deze viering is bijzondere aandacht voor zowel kinderen en 
jongeren, als voor volwassenen die minder vaak in de kerk komen.  



Op andere zondagen is buiten de vakantietijd in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
doorgaans een kinderwoorddienst, een extra viering die is toegespitst op kinderen. U bent in 
ieder geval elke zondag van harte welkom in onze kerk!  

Ik hoop u in de loop van dit jaar eens te spreken of te ontmoeten, en schroomt u niet om 
vanaf 14 september contact met mij op te nemen.  

Hartelijke groet, 

Kapelaan Jan-Jaap van Peperstraten 

Valkenburgerplein 20, 2103 AT Heemstede 

vanpeperstraten@parochiesklaverblad.nl  

06-46111668 

 
Groep 1/2A 
Deze week zijn wij gestart met het thema ‘het mooiste visje van de zee’. 
In de verhalen van het ‘mooiste visje van de zee’ gaat het om hoe we met elkaar omgaan en 
hoe we aardig kunnen zijn voor elkaar. In onze groep gaat dat meestal al heel goed! 
Volgende week beginnen we ook weer met regelmatig een letter aan te bieden. We beginnen 
met de letter ‘’m’. 
De kinderen mogen een voorwerp van thuis voor op de lettertafel meenemen, een voorwerp 
waarvan het woord met een ‘m ‘ geschreven wordt. 
Woensdag is Lily 4 jaar geworden, zij heeft waterijsjes getrakteerd. Dat was heerlijk, dank je 
wel! 
Op donderdag 29 september gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje. Wij gaan naar 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Verdere informatie volgt zo snel mogelijk! 
Een fijn weekend 
 
 
Groep1/2B 
Maandagavond was de informatieavond. Het was een geslaagde avond met veel ouders.  
We zijn deze week gestart met ons eerste thema: De mooiste vis van de zee. Aan de hand 
van dit thema, maken we een goede start met de groep. Vooral de sociaal emotionele 
ontwikkeling komt aan bod. 
Er zijn posters in de klas opgehangen. Dit is de start van de Kanjertraining. Op dinsdagavond 
4 oktober is hier een informatieavond over, zeker een aanrader. 
De verjaardagskalenders zijn klaar. U heeft ze vast al zien hangen :) Het ziet er heel gezellig 
uit. 
Nog een datum voor in de agenda: donderdag 29 september gaan de kleuters op schoolreis 
naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. U wordt hier binnenkort nog uitgebreid over 
geïnformeerd. 
Fijn weekend! 
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Groep1/2C 
Deze week zijn we gestart met het thema “Het mooiste visje van de zee”. Het zijn mooie 
verhalen, aan de hand waarvan we het kunnen hebben over “omgaan met elkaar, aardig zijn 
en iets voor een ander over hebben”.  
We begonnen met onze nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: De 
Kanjermethode. We hebben de poster met de regeltjes al besproken. Als iemand een ander 
uitlacht wordt door sommige kinderen al onmiddellijk verwezen naar het aapje op de 
poster…..Op 4 oktober is er ‘s avonds een informatieavond over deze methode. We raden u 
aan daarheen te gaan. 
Ook hebben we het over onze “talenten”  gehad in verband met de openingsviering van as. 
vrijdag. We hebben van al onze talenten een werkstukje gemaakt in de vorm van een zon, 
waar op elke straal een kindje staat geschreven met de vermelding van wat hij/zij goed kan. 
We hebben aandacht geschonken aan het geven van complimenten aan elkaar en daar een 
refreintje van een liedje van geleerd. 
Veel he! En dat voor de tweede week!! 
Wilt u a.u.b. op álle bekers en bakjes de naam schrijven? Tot ziens, vrijdag tijdens de 
fietstocht! 
 
Groep 3 
Wat fijn dat de informatieavond zo goed bezocht was! Mochten er toch nog vragen zijn dan 
weet u mij te vinden. 
Deze week zijn we begonnen met de Kanjertraining. We hebben de petjes besproken, het 
“spel” motor en benzine gespeeld en ons verdiept in de regels. 
Met lezen hebben we deze week het woordje “vis” en “sok” geleerd. 
Ik hoop u allen  te zien bij de fietstocht. 
Deze week vierde Ysbrand zijn 6de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend. 
 
Groep 4  
De tweede week is weer gestart. Fijn dat de kinderen zo enthousiast zijn.. Ze hebben er 
opmaandag weer echt zin in. Ook fijn dat er zoveel ouders gekomen zijn op de ouderavond 
van afgelopen maandag. Er is toch altijd heel veel te vertellen en zeker dit jaar met twee 
nieuwe methodes. Deze week zijn we ook begonnen met de  kanjer training d.m.v. het 
verhaal van Max en het dorp.  
Helaas was de bus de eerste zwemdag iets te laat, maar we hebben toch onze les gehad in 
het zwembad. Ondertussen werd onze klas schoongemaakt, en dat is prima gelukt! Fijn, en 
hartelijk dank lieve moeders voor deze dankbare klus. 
De eerste luizencontrole is geweest, gelukkig niets te vinden, dank ouders! 
We zijn woensdg gestart met het eerste blok van de nieuwe taalmethode STAAL, het thema 
is: spel. Het was best even moeilijk voor de kinderen hoe er in een bronnenboek en 
werkschrift gewerkt wordt, maar het ging best al goed. We hebben o.a. pictogrammen 
gezocht en bij elkaar gezet. 
Bij rekenen hebben we de hele/halve uren en kwartieren geoefend, best moeilijk. We gaan er 
de komende tijd ook extra aandacht aan besteden. 
Bij de jaaropening in de gymzaal hebben Casper v.d. K en Livia een stukje voorgelezen wat ze 
zelf hadden geschreven, knap hoor! 



 
Groep 5 
En ook de tweede week is voorbij gevlogen! Wat fijn dat er zoveel ouders bij de 
informatieavond waren. Dinsdag hebben we onze eerste zwemles gehad, na wat 
opstartproblemen (de bus was te laat) hebben de kinderen lekker gezwommen. Veertien 
leerlingen uit onze groep starten de volgende zwemles (20 september) met 
survivalzwemmen. De desbetreffende leerlingen hebben een brief mee gekregen. En wat 
was het heerlijk om na de zwemles in een schone klas terug te komen! Heel erg bedankt voor 
jullie hulp! 
Volgende week woensdagochtend is de luizencontrole, hier graag rekening mee houden. We 
zijn deze week begonnen met de nieuwe taalmethode “Staal”. We zijn gestart met het thema 
ziekenhuis, de leerlingen zijn enthousiast en doen goed mee! Het rekenwerk blijft nog even 
wennen met een rekenboek, rekenwerkboek en ook nog schrift. Het gaat gelukkig steeds 
beter. Fijn weekend! 
 
Groep 6 
Fijn dat er tijdens de informatieavond zoveel ouders aanwezig waren! Mochten er nog 
vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Zoals ook al verteld op de informatieavond zijn wij deze week gestart met de Kanjertraining. 
Theorie en praktijk wisselen elkaar af! En (leuk) opvallend is dat de kinderen zeer serieus 
meedoen! 
Verder hebben wij in de groep al wel weer lekker de gang te pakken, volgende week alweer 
de eerste rekentoets. Best knap als je bedenkt dat het mooie weer toch voor warme 
temperaturen zorgt en de open ramen de geluiden van buiten naar binnen brengen! 
Het eerste huiswerk was door alle kinderen keurig ingeleverd, dat was een applausje waard. 
Huiswerk: 
Dinsdag: spellingblad 
Woensdag: rekenblad 
 
Groep 7 
Wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren tijdens de informatieavond afgelopen 
maandag. 
ook een groot compliment voor de groep, het opgegeven huiswerk is door iedereen keurig 
gemaakt en meegenomen. Ga zo door groep 7! 
Er wordt hard gewerkt in groep 7, daarnaast zijn we gestart met de Kanjertraining in groep 7 
met het boek  ‘Max en het dorp’ en hebben we het in de klas onder andere over de posters en 
de gekleurde petten gehad. Op vrijdag is de openingsviering geweest en ‘s avonds stond de 
traditionele en gezellige fietstocht op het programma. 
 
Huiswerk: 
dinsdag 12 september:  redactiesommen 2 
donderdag 14 september: woordenschat 2 
vrijdag 15 september: goed begrepen (begrijpend lezen) 2 
 
 
  



Groep 8 
Wat geweldig om zo veel ouders te zien tijdens de informatieavond. Deze week zijn  we 
gestart met de kanjertraining. Motor en benzine, jezelf voorstellen en drie regels voor 
contact zijn aan bod geweest. Daarnaast hebben we ons verder voorbereid op kamp. De 
presentaties voor op het eiland zijn gemaakt, de Bonte avond is geoefend. Het boekje met 
kampinfo is mee naar huis. Dinsdag vertrekken we om 7.30 uur vanaf school. We hebben we 
zin in! 
Woensdag is ook informatie meegegaan naar huis over de NIO. Willen jullie het 
toestemmingsformulier ondertekenen en z.s.m. mee teruggeven?  


