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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

Pas op uw kinderen
U weet dat er naast de school gebouwd wordt. Het bedrijf dat er bouwt, probeert zoveel mogelijk
rekening te houden met de breng- en haaltijden van de leerlingen van onze school. Dit lukt helaas niet
altijd. Doordat men veel parkeert aan de Koolweg en de vrachtwagens er ook nog langs moeten, is het
soms een onveilige situatie voor onze kinderen.
Parkeer daarom in de doodlopende straat vlakbij de school: De Spoorstraat.
De brigadiers helpen de kinderen oversteken aan de Spoorstraat. Ook als ouders graag bij de
brigadiers oversteken en wachten op het tweede fluitje.

Voorleeskampioenschappen
De groepen 6 t/m 8 zijn in hun eigen klas al begonnen met het voorlezen. Uit elke klas zullen twee
klassenkampioenen gekozen worden. Zij zullen op vrijdag 27 november strijden om de GB Benjaminkampioen te worden. Wij gaan dit op een Covid-19 proof manier doen. Dus er zal op een ludieke
digitale manier voorgelezen worden.
Prachtige hal
U heeft vast de foto van het vorige infoblad op de eerste bladzijde gezien. Mevr. Maaike Aksoy had
voor de Kinderboekenmaand de hal in het thema aangekleed. Het was ontzettend mooi en brengt
meteen extra sfeer. Hartelijk dank!
Namens het onderwijsteam,
Gerte Offeringa
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Sinterklaas
Sinterklaas komt donderdag 3 december onze school COVID-19 proof bezoeken.
Er zal geen groot ontvangst zijn voor Sint.
De Sint en de Pieten zullen de groepen 1 t/m 4 apart bezoeken, dus de leerlingen blijven in hun eigen
klas. De Sint en de Pieten zullen onderling goed afstand houden.
’s Middags is er een middagprogramma. De school is gewoon om 15.00 uur uit.
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Als de Sint in het land is, zal groep 5 t/m 8 lootjes gaan trekken. Zij maken een surprise met een mooi
gedicht en het cadeautje moet ongeveer € 3,50 kosten (geen snoep, dit krijgen de kinderen op school
al). De surprise is de verpakking. Deze hoeft niet nogmaals in cadeaupapier ingepakt te worden.
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NIEUWS VAN GROEP 1
Beste ouders,
In groep 1 hebben we afgelopen tijd nieuwe leerlingen verwelkomd :
Pablo, Nathan, Jonah, Lars en Halina.
Welkom op onze school! We wensen jullie een fijne tijd toe!
Uit de Bijbel hebben we de verhalen over Abraham, Izaäk en Jakob en Jozef gehoord. We gaan
verder met Mozes.
Na het herfstproject hebben we gewerkt over de kleuren. Welke kleuren zien we om ons heen?
Welke kleuren heeft de olifant genaamd Elmer?
Het mengen van kleuren: wat wordt geel en rood en rood en blauw en blauw en geel? Ook het
leggen van de vlinders en vissen van donker naar licht was een pittige opdracht. Het naleggen van
een reeks of het na rijgen van een kleurschema met kralen.

Het 21 nootjes spel kan thuis ook leuk gedaan worden.
Het gaat als volgt:
1 rij van 1, een rij van 2, 1 rij van 3, een rij van 4, een rij van 5 en een rij van 6 pepernoten. Dan rol je
met een dobbelsteen en mag je de rij met het goede aantal weghalen. Wie heeft het eerst de rijen
weg en de nootjes weer in het bakje? Die is de winnaar. 🙂
Groeten van jullie juffen
Loïs en Loes.
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Volgende week starten we met de Sinterklaasperiode en met het project:
De Spiekpietjes.
Er komt een sint hoek: inpakhoek, schrijfhoek (rijmen) stempelen......
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NIEUWS VAN GROEP 2
Hij komt, hij komt… !
De kinderen zijn in afwachting van de komst van Sinterklaas! Morgen,
zaterdag 14 november zal hij in Nederland aankomen. Hoe en wat? Dat is
nog een verrassing. Gelukkig maar dat Sint wel komt! Dat hij uit rood
gebied, zonder in quarantaine te hoeven Nederland mag bezoeken. Want
daar hebben de kinderen erg veel zin in! Natuurlijk zullen we de komende
weken lekker spelen en werken over Sinterklaas.
Afgelopen donderdag sloten we samen het thema “Twee vechtende
eekhoorntjes” af. We hebben samen veel geleerd en ontdekt over de
herfst. Veel nieuwe woorden, we rekenden met herfstvruchten, hebben gewogen, bladeren
onderzocht, schrijfpatronen geoefend, veel werkjes gemaakt en zo met elkaar veel plezier gehad.
We hebben een nieuw meisje in groep 2, Scarlett-Sky. We zijn blij dat ze bij ons komt spelen en
werken. We hebben haar leren kennen als een lief en vrolijk meisje waar. Welkom Scarlett-Sky!
De Bijbelverhalen vertel ik nog steeds uit het Oude Testament. Na de verhalen over Jozef zijn nu de
verhalen over Mozes en het volk Israël aan de beurt. We leren er natuurlijk allerlei liedjes bij. Ook
het liedje “Jozef zoekt zijn grote broers”. Een hit, ieder jaar weer. De kinderen vinden het ook wel
grappig dat hun juf dit lied leerde toen zij een kleuter was. En dat is al best lang geleden 😉
Donderdag 5 november hadden we een gastles van Kunstmenu. Een echte danseres heeft met de
kinderen gedanst als ridders en prinsessen. Zo knap dat ze alle kinderen enthousiast kreeg om mee
te doen en te laten genieten van dans en middeleeuwse muziek. Voor de juf was het erg leuk om te
zien!

Maar we gaan ook allerlei activiteiten doen die passen
bij het boek “Boer Boris en een paard voor Sinterklaas”.
Een heel grappig boek, waarbij Knol, het paard van Boer
Boris, het geblesseerde paard van de Sint mag
vervangen. Alleen wat blijkt, Knol heeft hoogtevrees…
Gelukkig kan koe Klara hem daar van af helpen en zo
wordt Knol een waardige vervanger van het paard van
de Sint. We zullen veel rijmen, zagen “planken” in stukken (en ontdekken zo de eerste, de laatste en
de middelste letter van een woord). We gaan allerlei rekenactiviteiten doen, tellen, meten, heel
eenvoudige sommetjes maken. En we praten samen over dingen waar je bang voor bent (zoals Knol
die hoogtevrees heeft).
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En dan toch nog even… Sinterklaas. Wat hebben de
kinderen er zin in! Kinderen leren heel veel door samen
te spelen. Dat gaan we de komende weken veel doen! Er
komt een werkkamer van Sinterklaas, een pieten
cadeautjes-inpak-centrale, in de huishoek zal een
schoorsteen komen waar de kinderen liedjes kunnen
zingen of hun verlanglijstje klaar kunnen leggen.
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Het zal vast een heel gezellige tijd worden. En natuurlijk kijkt iedereen uit naar donderdag 3
december, want dat zal Sint onze school bezoeken. En ja, ook het bezoek van Sinterklaas is in dit
bijzondere jaar anders dan anders, maar het wordt vast heel gezellig!
Komende week zullen de oudergesprekken via een Whatsapp gesprek
plaatsvinden. Jammer dat het niet “gewoon” op school kan. En ook al is de
vorm anders, ik ga ervan uit dat het, net als andere jaren, waardevolle
gesprekken zullen zijn. We zien en spreken elkaar dinsdag of donderdag. Tot
dan!
De dagen zijn vol plezier, serieus werken, buiten spelen, “kiezen” (dat blijft toch wel de leukste les
van de dag !), zingen en spelen. De dagen vliegen voorbij en voor je het weet beginnen we aan een
nieuwe week. Het is genieten! Van spontane opmerkingen, van nieuwe dingen die er geleerd
worden, van “opeens” iets wel kunnen. Van alle verhalen, van samen dingen ontdekken, van plezier
maken met elkaar. En heus, er gebeurt ook wel eens iets wat niet mag, maar bijna altijd zijn de
kinderen van deze groep 2 behulpzaam, vol verhalen, vriendelijk tegen elkaar en als ze eens
mopperen op elkaar of iets onaardigs zeggen, maken ze het ook altijd weer goed. Fijn om dat te zien
en verder uit te bouwen!
Veel plezier met de intocht van Sinterklaas zaterdag en een fijn weekend!
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Hartelijke groeten,
Juf Marleen
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NIEUWS VAN GROEP 3
Thema ‘de Ruimte’
Deze week zijn we begonnen met het thema ‘de Ruimte’. In de klas hangt een compleet
planetenstelsel waar we elke keer weer wat over leren. Zo weten de kinderen al dat de zon een hele
hete bal van gas is; de aarde om de zon en om zijn eigen as draait en de maan geen licht geeft. De
kinderen vinden het allemaal erg interessant. We hebben allemaal verschillende opdrachten die (in
de vorm van een circuit) door alle kinderen gedaan worden. Hier heeft u alvast een voorproefje:

Kern 4
Volgende week starten we met kern 4 van Veilig leren lezen. De kinderen kennen nu ongeveer de
helft van alle letters. Aan het einde van kern 3 hebben alle kinderen een aantal toetsen gemaakt om
te laten zien wat ze al kunnen. Door te kijken naar wat een kind al kan en waar het nog moeite mee
heeft proberen we elk kind zo goed mogelijk begeleiden.
Kern 4: Waar woon jij?
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een
flat die per ongeluk op zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig,
maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft aanleiding voor
gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen,
onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers,
enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 4
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben
de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden
zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes
horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar
nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.










eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘schr’, zoals: schram, schroef;
tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: mandje, kraampje, stoeltje;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘dt’ of ‘bt’, zoals: vindt, krabt;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘a’, ‘o’ of ‘u’, zoals: sla, vlo, nu;
eenlettergrepige woorden die eindigen met een cluster van drie medeklinkers zoals: worst,
markt;
eenlettergrepige woorden die beginnen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: strik,
spleet;
tweelettergrepige woorden zoals: zwembroek, schatkaart.
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De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
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Beloon het oefenen
We oefenen in de klas dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Hoe meer er wordt geoefend hoe beter.
De boekjes zijn ook verkrijgbaar in de bieb, net als veel leesboekjes die bij de methode horen.
Reageer altijd positief op het voorlezen van uw kind, ook wanneer niet alle
woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet
en probeer fouten door uw kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het
een fout goed corrigeert.
Samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op
www.zwijsen.nl/thuisoefenen. Daar vindt u spelletjes die 100 % aansluiten bij
Veilig leren lezen.
Rekenen
Nog 1 week werken we in blok 2, daarna gaan we alweer verder naar blok 3. Als u het werkboek van
rekenen thuis bekijkt, zult u merken dat niet alle opdrachten zijn gemaakt. Dit komt omdat ieder kind
op zijn/haar niveau wordt uitgedaagd. De boeken zijn zo ontworpen dat ieder kind hetzelfde boek
maakt, de juf of meester kiest dan de opdrachten die aansluiten op zijn/haar eigen niveau.
In blok 3 leert uw kind:




splitsen tot en met 10
aftrekken tot en met 10, zoals 9 −5
klokkijken in hele uren op analoge en digitale klokken



Aftrekken tot en met 10 oefenen kinderen met afbeeldingen en door het terugspringen op de
getallenlijn.



Splitsen tot en met 10 wordt eerst geoefend met afbeeldingen. Daarna leren kinderen de
getallen in een splitstabel te zetten.

Infoblad GB Benjamin oktober 2020

In de klas komt aan de orde:
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Kinderen oefenen klokkijken in hele uren op zowel een analoge als een digitale klok.

Tips voor thuis:





Oefen het splitsen door samen splitsingen tot 10 te bedenken: u zegt een getal onder de 10 en
uw kind zegt welk getal erbij hoort om 10 te maken, draai de rollen ook eens om.
Oefen het splitsen door met een dominospel de stenen te sorteren op totaal aantal stippen dat
op een steen staat. Een steen met 3 stippen en 2 stippen hoort bij de 5, een steen met 6 stippen
en 1 stip hoort bij de 7 enz.
Oefen het klokkijken door uw kind regelmatig te vragen hoe laat het is.

Bijbelverhalen
Op dit moment lezen we de verhalen van de profeten Elia en Elisa. Ze vertrouwden op God terwijl de
mensen om hun heen hele andere dingen belangrijk vonden en lieten dit zien door kleine en grote
wonderen te doen. Dit was (en is) niet altijd even makkelijk!
Sinterklaas
Op donderdag 3 december komt Sinterklaas bij ons in de klas. We zijn heel benieuwd hoe Sinterklaas
dit jaar aankomt. Door alle maatregelen is er dit jaar helaas geen gezamenlijke intocht op school en
viert elke klas zijn eigen feestje. Om toch alvast een beetje in de sfeer te komen kijken we in de klas
het sinterklaasjournaal.
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Groetjes juf Esther *2
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NIEUWS VAN GROEP 4
In groep 4 vliegen de weken om. Letterlijk soms, want met de ramen open vliegt er af en toe iets
binnen. Voor de RIVM richtlijnen is het verversen van de lucht belangrijk. Maar nu het buiten wat
frisser begint te worden is een extra vest of lekker warme trui mee naar school geen overbodige luxe.
Verder hebben we ook nog steeds veel aandacht voor hygiëne.
Vanwege de ziekte van juf Kim, was ik afgelopen week aan het werk in groep 5. Juf Nicole kwam
daarom een paar dagen voor groep 4. Veranderingen zijn altijd even wennen en dat zag ik ook aan
groep 4. Maar over het algemeen hebben ze een fijne tijd gehad met juf Nicole en zal het vanaf
komende week weer ‘gewoon’ zijn.
In dit Infoblad weer informatie over de lesinhoud van de komende tijd. Daarin staat de basisstof
beschreven waar we bij de verschillende vakken aan werken. In de klas werken we in verschillende
niveaus bij elke les. Kinderen die de lesstof beheersen gaan na de instructie zelf aan het werk, terwijl
ik met de anderen nog even wat extra oefen. En leerlingen die het daarna nog moeilijk vinden die
krijgen dan nog individuele hulp. Ook hebben we plustaken voor leerlingen die de lesstof snel
beheersen. Het is daardoor geen moment saai in de klas. Integendeel: er wordt keihard gewerkt.
Het is daarnaast ook fijn dat we elkaar komende week spreken tijdens de oudergesprekken. Dan
kunnen we bespreken hoe het met uw kind gaat op school. Op dinsdag en donderdag zal ik in de
avond telefonisch contact met u opnemen. Heeft u het briefje in goede orde ontvangen? Daarop
staat het tijdstip dat ik zal bellen. Het zou prettig zijn als u een rustig plekje kan vinden, waar uw kind
niet in de buurt is, zodat we even rustig kunnen praten.
Rekenen: Blok 2 is nu klaar. We starten komende week met blok 3.
Deze maand leert uw kind:
• Optellen en aftrekken tot 100
• Rekenen met eurocentmunten
• De tafels van 2 en 10

Tips voor thuis:
 Oefen het optellen en aftrekken door ‘naar het tiental’ te rekenen. Noem een getal en laat
uw kind bedenken hoeveel erbij of eraf moet om bij het tiental te komen. Bijvoorbeeld
rekenen naar de 40: uw noemt het getal 44, uw kind noemt 4, want 44 – 4 = 40 of u noemt
het getal 34, uw kind noemt 6 want 34 + 6 = 40. Hetzelfde kan gedaan worden met andere
tientallen tot 100.
 Oefen het tellen van eurocenten. Hoeveel geld zit er in de spaarpot van uw kind? En hoeveel
zit er in uw portemonnee?
 Oefen de tafel van 2 door samen het aantal schoenen te tellen dat in de gang staat. Tel in
paren, met sprongen van 2. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik verschillende
aantallen schoenen. Lukt het ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het
antwoord door het aantal schoenen te tellen. Lukt het ook om samen de hele tafel op te
zeggen?
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In de klas komt aan de orde:
• Sommen tot 100 worden geoefend op de getallenlijn. Kinderen rekenen eerst naar het tiental.
• Kinderen leren gepast betalen met eurocenten. Ook leren ze hoeveel cent samen 1 euro is.
• Tafelsommen eerst geoefend op de getallenlijn. Daarna komen de tafelrijtjes aan bod.
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Oefen de tafel van 10 door in sprongen van 10 te tellen. Bijvoorbeeld: 6 sprongen van 10: 10,
20, 30, 40, 50, 60. Welke tafel som hoort daarbij? Lukt het ook om direct de tafelsom en het
antwoord te bedenken? Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?

Taal en spelling: Komende week starten we met thema 3. Dit heeft als thema ‘mijn school’. Daarbij
leren de kinderen elke week 12 nieuwe woorden, leren het verschil tussen klinkers en medeklinkers
en leren wat een bijvoeglijk naamwoord is. Ook schrijven ze zelf een verhaal en maken een recept. Bij
Spelling leren de kinderen 3 belangrijke categorieën:
 Het schrijven van woorden met ng of nk. Regelmatig schrijven
kinderen woorden als bangk. Ze leren dit blok dat de nk altijd
met 2 letters geschreven wordt.
 Het schrijven van woorden met een ij of ei. De kinderen leren
het eiverhaal: daarin staan een aantal weetwoorden die je met
de ei schrijft. Zodat ze deze beter gaan onthouden.
 Woorden met eer-oor-eur. We noemen dit luisterwoorden:
hoor je goed of het een lange of korte klank in het midden is?
Lezen: Technisch lezen is een belangrijk onderdeel in onze klas. Naast het inoefenen van de
technische leesvaardigheden hebben we ook veel aandacht voor leesplezier en motivatie. Er is veel
niveauverschil in tempo lezen, maar dat is niet erg, want we hebben veel verschillende leesboeken in
de klas. Wel probeer ik aandacht te hebben dat de leesmotivatie van iedereen goed blijft. En vooral
als je moeite hebt met tempolezen, is het ook lastig om gemotiveerd te blijven. Wilt u daar ook thuis
aan meehelpen? Veel voorlezen en leuke boeken zoeken werkt positief voor het verhogen van de
leesmotivatie. En goed voorbeeld doet volgen: dus lees ook zelf eens een boek!
De komende tijd is het de bedoeling dat kinderen ook in de klas vertellen over een mooi boek dat ze
gelezen hebben. Als ze aan de beurt zijn om een boekbespreking te doen, dan laten ze het boek zien
aan de klas, vertellen waar het over gaat en wie het boek geschreven heeft en lezen dan een stuk uit
het boek voor. Wilt u uw kind helpen om een boek te kiezen en het ook thuis te oefenen? Hieronder
staat wanneer uw kind aan de beurt is:
19-11 Joni
20-11 Elisabeth

23-11 Norah
24-11 Shawna
25-11 Yente

27-11 Aaron
30-11 Nienke
1-12 Yenthe

2-12 Mario
4-12 Nathan
7-12 Nick

8-12 Levi
9-12 Nolan
11-12 Giulia

14-12 Chendon
15-12 Isai
16-12 Emil

Thema’s: De afgelopen weken hebben we het gehad over de herfst.
Spinnen, spinnenwebben, paddenstoelen. Zoveel wat ze al wisten, maar
ze smullen ook echt van alle nieuwe weetjes en opdrachten. Dit
nieuwsgierige is heerlijk bij deze leeftijd kinderen en daar maak ik ook
gretig gebruik van. De komende weken gaan we het hebben over
groenten en fruit. Het is heel handig dat de vader van Joni werkt op een
groetenafdeling van de Hanos, want hij helpt mij aan ‘praktijkmateriaal’
(alvast dank!) Daarnaast knutselen we natuurlijk ook over Sinterklaas,
want we gaan al best snel richting december. Op donderdag 3 december vieren we Sinterklaas in de
klas. Meer informatie daarover zal ik ook op Klasbord delen.
Tot slot nog iets kort over gym. We hebben ondersteuning gekregen 3 stagiaires van het CIOS. Deze
stagiaires helpen en ondersteunen bij de gymlessen op dinsdag. Dit doen ze bij alle groepen en dat
zullen ze het hele schooljaar blijven doen. Denkt u ook nog aan gymschoenen voor de kinderen? Niet
iedereen heeft elke week gymschoenen mee, maar dit is wel echt noodzakelijk bij de gymlessen.
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Bijbel en zingen: Inmiddels zijn we aangekomen bij de verhalen over Mozes. Eerst nog over het
opgroeien van Mozes zelf, later gaan we het ook hebben over de reis die het volk Israël gaat maken
onder leiding van Mozes. We zingen liederen uit het Liedboek, maar ook via Youtube.
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NIEUWS VAN GROEP 5
Hallo lieve ouders van groep 5,
Het is alweer volop herfst. De natuur kleurt in de mooiste kleuren. We gaan langzaamaan richting de
decembermaand. Wat staat ons de komende tijd weer te wachten?
Het was even schrikken. Ik was opeens positief getest op het Coronavirus. Een andere juf voor de
klas. Ik heb de kinderen wel gemist hoor moet ik zeggen. Gelukkig hebben juf Daniëlle en ik nauw
contact gehouden en heb ik niks hoeven missen.
Oudergesprekken
Dinsdag 17 november en donderdag 19 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden. We
zullen dit online doen. Mijn voornemen is om de oudergesprekken via Skype te voeren. Daarom wil ik
jullie vragen het emailadres van jullie skype account aan mij door te geven. Als dit niet lukt, kunnen
we ook videobellen via WhatsApp. Geef me dan even het telefoonnummer waarop ik jullie het beste
kan bereiken.

Gevoelsthermometer
Elke maand vullen de kinderen een
gevoelsthermometer in. In deze
gevoelsthermometer komen vragen zoals:

Gaan de kinderen in mijn groep prettig met
elkaar om?

Voel ik me prettig in mijn groep?

Heb ik een fijne juf of meester?

Is er een kind in jouw groep die vaak onaardig
is tegen jou?

En is er een kind op school die vaak onaardig
is tegen jou?
Als een kind een van de vragen met een
onvoldoende beantwoordt, volgt er altijd een
kindgesprek.
Als een kind herhaaldelijk invult dat hij of zij last
heeft van een leerling of situatie volgt er een
gesprek met de andere leerling of leerlingen.
Dit is het eerste jaar dat we hier mee werken. Na
dit schooljaar evalueren wij en de kinderen of dit
nuttig is en fijn werkt.
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Lootjes trekken
In de groepen 5 t/m 8 vieren we Sinterklaas met het maken van surprises voor
elkaar. Dit zullen we doen op donderdag 3 december. We trekken lootjes. Dit
zullen we doen op woensdag 18 november. De bedoeling is dat de kinderen een
surprise maken voor het kind dat op het lootje staat. Daarnaast kopen ze voor
€3,50 euro cadeautjes voor degene die op het lootje staat. Het liefst geen snoep.
Dat krijgen ze deze dag al genoeg. Heeft u of uw kind geen inspiratie voor een
surprise? Kijk eens op internet, daar staan gemakkelijke en leuke surprises om te
maken.
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Theatervoorstelling
Op dinsdag 1 december gaan wij, samen met groep 6, naar het theater. We gaan naar de
voorstelling: ‘De tantes’. Winnaar van de Zapp Theaterprijs 2015 en de Gouden Krekel 2015 voor
meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie komt terug in het theater, dit keer in de grote zaal.
De Tantes is de enige jeugdtheatervoorstelling die zowel de publieks- als vakprijs kreeg. Een
uitbundige voorstelling met deuren die slaan, mannen die vrouwen spelen en grappen die pijn doen.
Over een kind dat zich moet redden. Over de grote vraag: wie voedt hier nu eigenlijk wie op?
Joris woont in een verlaten visrestaurant. Alleen, want hij heeft geen ouders meer. Hij maakt zijn bed
niet op, drinkt vijf liter cola per dag, leest stripboeken en zet het vuilnis niet buiten. Tot op een dag
tante Cunera, tante Jo en tante Desiree met veel bombarie komen binnenvallen. Ze bezetten zijn
huis, want ze hebben grootse plannen. Het familierestaurant gaat weer open, net als vroeger. Maar
Joris geeft zich niet zo snel gewonnen en gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek. Zodra de
tantes lucht krijgen van de indringer, ontspint zich een bloedstollende strijd met hete pepers,
perfecte vermommingen en omkoperij.
Droomgaard tekenwedstrijd
De hele school heeft meegedaan met een kleurwedstrijd van de Droomgaard. De Droomgaard
bestaat 5 jaar! In elke klas waren drie hele mooie prijzen te winnen. Levi behaalde de eerste prijs in
onze klas  Alle kinderen kregen ook een heerlijk snoepzakje. Wat een bofkonten!

Huiswerk
OVERHORING TAFELS TOT EN MET DE KERSTVAKANTIE
Do. 19 november
tafel van 6, 7, 8 en 9
Do. 26 november
tafel van 3 t/m 9
Do. 10 december
tafeltoets 1 t/m 10  kans op TAFELDIPLOMA
Woe. 16 december
tafeltoets 1 t/m 10  kans op TAFELDIPLOMA
Overig huiswerk:
Maandag 30 november
Vrijdag 11 december

Psalmversje: Beautiful name (Engels liedje, uitspraak maakt
niet uit en we oefenen het liedje vaak in de klas)
Aardrijkskunde toets Thema 2
Lieve groetjes, Juf Kim
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Boekbesprekingen
De komende tijd zijn er steeds een paar kinderen per week aan de beurt om kort een boekbespreking
te houden. De eerste boekbesprekingen zitten er al op. De kinderen vertellen dan de titel, de auteur
en de tekenaar van hun zelfgekozen boek. Daarnaast beschrijven ze wie de hoofdpersonen zijn en
geven ze een korte samenvatting. Dit mag een boek van thuis zijn. Ook vertellen ze aan de klas
waarom ze het een leuk boek vinden en lezen een klein stukje voor. Wilt u dit thuis even met uw kind
oefenen? En zorgen dat ze op de juiste dag dit boek meenemen naar school. Ik geef nog een blad
met meer informatie mee aan de kinderen. Lukt het niet om de boekbespreking op de geplande
datum af te krijgen? Laat het me dan even weten.
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NIEUWS VAN GROEP 6
Wat zijn we blij en dankbaar dat we gewoon naar school kunnen blijven gaan, ondanks de coronacrisis.
Hopelijk blijft dat zo! Na de herfstvakantie is een nieuwe periode aangebroken: van herfst- tot
kerstvakantie. Altijd een wat drukke, maar ook gezellige periode met voorleeskampioenschappen,
sinterklaas en kerst. We zien uit naar een fijne tijd, in de klas en thuis.
Al enkele weken hebben we drie nieuwe lieve en leergierige leerlingen in de klas
erbij gekregen. Onze klas bestaat nu uit 26 leerlingen. Ze heten Sofia Zuccherini,
Jayvano van de Ven en David Alvarez Ortega. We zijn ontzettend blij met jullie!
Theater
Op dinsdag 1 december gaan wij, samen met groep 5, naar het theater. We gaan naar de voorstelling:
‘De tantes’ met de bus.
De Tantes is de enige jeugdtheatervoorstelling die zowel de publieks- als vakprijs kreeg. Een uitbundige
voorstelling met deuren die slaan, mannen die vrouwen spelen en grappen die pijn doen. Over een
kind dat zich moet redden. Over de grote vraag: wie voedt hier nu eigenlijk wie op?
Joris woont in een verlaten visrestaurant. Alleen, want hij heeft geen ouders meer. Hij maakt zijn bed
niet op, drinkt vijf liter cola per dag, leest stripboeken en zet het vuilnis niet buiten. Tot op een dag
tante Cunera, tante Jo en tante Desiree met veel bombarie komen binnenvallen. Ze bezetten zijn huis,
want ze hebben grootse plannen. Het familierestaurant gaat weer open, net als vroeger. Maar Joris
geeft zich niet zo snel gewonnen en gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek. Zodra de tantes lucht
krijgen van de indringer, ontspint zich een bloedstollende strijd met hete pepers, perfecte
vermommingen en omkoperij.

Rekenen
De kinderen maken goede vorderingen met rekenen. De nieuwe methode voldoet aan onze
verwachtingen. We hebben deze week een start gemaakt met Blok 3.
In Blok 3 leren de kinderen:
 Delingen te maken met sommen zoals: 420:6= en 420:60=
 Cijferend delen met sommen zoals 84:6= en 172:4=
 Het aantal kwartalen, maanden, weken en dagen van het jaar
 Digitale tijden aflezen tot 24 uur.
 Afronden op 100 en 1000.
Spelling en Taal
Deze week startten we met thema 3. We oefenen het komende blok met de onderstaande
spellingscategorieën :
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15-minutengesprekken
Dinsdag 17 november en donderdagavond 19 november zullen de
oudergespreksavonden zijn. Als het goed is, heeft uw kind hiervoor een
briefje met de juiste dag en tijd mee naar huis genomen. Dit
gespreksmoment bekijken we vooral de sociaal emotionele ontwikkeling
van uw kind. De andere twee gespreksmomenten van dit jaar focussen
we ons meer op de Cito-toetsen. We zien uit naar goede gesprekken.
We doen het dit keer digitaal. Ik zal u op het 06-nummer van Whatsapp bellen op de tijd die is
aangegeven.
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Tip: Met de website van meester Michael kunt uw kind deze categorieën extra oefenen.
Met taal zijn we gestart met het thema mode en kleding. We leren allerlei nieuwe woorden aan
rondom dit thema, maar ook oefenen we met taal verkennen allerlei nieuwe dingen. Een leerlijn van
Taal thema 3 ziet u hieronder:

Verhalendoos Middeleeuwen

Voorleeskampioenschap
De voorrondes van de voorleeskampioenschappen zijn gestart. U heeft er vast over gehoord van uw
kind. Het landelijke kampioenschap bestaat uit allemaal rondes. De eerste ronde is in de klas. Wie de
beste van de klas is, gaat naar de schoolronde. Dat is eind november. We doen de schoolfinale dit jaar
online. Wie er van onze klas doorgaan naar de schoolfinale is nog niet bekend. Dat gaat ook nog een
lastige keuze worden, want ze lezen allemaal erg leuk en goed.
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Met geschiedenis zijn we gestart met het thema: De
Middeleeuwen. We bekijken een spannende serie van
Lientje uit de Middeleeuwen (via Schooltv) en bespreken
allerlei onderwerpen uit de Middeleeuwen, zoals de
ridders en kastelen, de kruistochten, de kloosters, de
zwarte dood enz.
Als slotopdracht schrijven we een verhaal dat zich
afspeelt tijdens de Middeleeuwen. Ook hier is het weer
de opdracht dat enkele begrippen terugkomen in het
verhaal. Ik zal dat zo duidelijk mogelijk aan de klas
uitleggen.
De bedoeling is dat het verhaal wordt aangeleverd in een
leuk versierde schoenendoos. Tevens is het leuk als er enkele voorwerpen in de doos zitten die in het
verhaal worden genoemd (bijv. een rafelige oude schatkaart, een bepaald soort speelgoed, een wapen,
een beker enz. enz.). Inleverdatum van de Middeleeuwse verhalendoos is: 14 december.
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Sint en surprise op donderdag 3 december 2020
Binnenkort gaan we lootjes trekken voor de Sinterklaas-viering. De bedoeling is dat uw kind een hele
mooie surprise gaat maken voor degene die op het lootje staat. Meestal zijn het prachtige creaties
waar zorgvuldig aan gewerkt is. Dat gaat dit jaar zeker ook weer gebeuren. In de surprise wordt een
leuk cadeautje gestopt van 3,50 euro.
Het is de bedoeling dat er geen snoep in gestopt wordt. Dat krijgen ze van school.
Ook is het leuk als er bij de surprise een gedicht gestopt wordt dat een beetje bij het kind past. Het is
natuurlijk niet verboden om daarbij een handje te helpen. Donderdag 3 december is het de hele dag
Sinterklaasfeest en nemen de kinderen hun gemaakte surprise mee.
Belangrijke data
17 en 19 november
18 november
27 november
2 december
3 december

Online oudergesprekken
Lootjes trekken Sinterklaas
Voorleeskampioenschapfinale
TSE Cupcake-cup
Sinterklaas (surprises)

Huiswerk
16 november
19 november
23 november
27 november
30 november
1 december
10 december
14 december

Psalmversje: Opwekking 125 HEER IK KOM TOT U overhoren
Tafel van 8 herhalen
Psalmversje: Spreuken 1:7 NBV
Toets Wijzer door de Natuur en Techniek
Psalmversje: Heb de Here lief
Topografie Noord-Brabant en Limburg
Tafel van 9 herhalen
Inleveren geschiedenis – verhalendoos
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Hartelijke groet,
Meester Peter
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NIEUWS VAN GROEP 7
Beste ouders van groep 7,
Wat hebben we genoten van een weekje vakantie, de meeste kinderen kwamen met leuke verhalen
terug in de klas over lekker veel spelen. De gezelligste tijd van het jaar breekt aan, haardvuur op het
smartboard, knutselen aan kerstwerkjes en de surprise, genieten van een nieuw thema van
geschiedenis… Wist u trouwens dat we op maandagochtend de week beginnen met kringverhalen.
Even samen babbelen over het weekend, voordat we flink aan de slag gaan. Het zijn de leukste
momenten van de week!
Bijbelverhalen
De profeet Elisa komt de komende tijd naar voren als de
Godsman. Hij laat zien dat er een God is in Israël. Deze God
wil gediend worden. Daarom laat God door Elisa zien dat Hij
veel machtiger is dan welke god van hout of steen dan ook.
In de strijd tegen Moab blijkt dit duidelijk. Voor God is
verlossing maar een kleinigheid. Ook als Naäman bij de
profeet komt, is het voor God een kleinigheid om deze
generaal te genezen. Je kunt als mens te klein denken van
God. In zijn kracht is alles mogelijk. Laat het er niet bij zitten
zoals de koning die maar drie keer sloeg.

Geschiedenis
We hebben het thema Romeinen afgerond en uw kind zal zijn/ haar werk in een boekje meekrijgen
met een eindwaardering gekregen. Dit komt in plaats van het proefwerk dat we vroeger aan het eind
van een thema hadden. We gaan nu beginnen aan het thema Christendom en ook nu hebben we
allerlei leuke activiteiten die we in de komende weken zullen uitvoeren. We gaan een toneelstuk
over Karel de Grote en Elegast uitvoeren, samenvattingen van online video’s over dit onderwerp
schrijven, een mindmap maken aan de hand van de samenvatting van dit hoofdstuk (die komt elk
thema terug, ook om de doelen van het thema te borgen) en we maken een stripverhaal. Aan het
laatste zit een kleine prijs vast, het mooiste stripverhaal krijgen een plek in dit Infoblad.
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Rekenen
We raken langzamerhand allemaal wel wat meer gewend aan onze nieuwe rekenmethode. Één van
de zaken die anders is, is dat de kinderen na elk blok van groepsplanniveau kunnen wisselen. Soms
overheerst echter de gedachte bij de kinderen dat 1* niet goed is en 3*** wel goed is, maar daar
gaat het niet om. Het gaat erom dat je instructies krijgt die bij jouw niveau passen, zodat je niet
gefrustreerd raakt en wel voldoende uitgedaagd blijft. Daarom proberen we er altijd voor te waken
dat het ontaard in een soort wedstrijd. Het blijft belangrijk om dit met de kinderen te bespreken, in
de klas en thuis. Wat ons opvalt aan deze methode is
dat het uitgaat van hele duidelijke stappen en dat het
proces ook beloond wordt. Zo krijg je bij een goed
antwoord in een toets niet alle punten als je er geen
duidelijke berekening bij geschreven hebt. Hierdoor
wordt er van de kinderen geëist dat ze secuur werken
en alles uitschrijven, iets dat hen op het voortgezet
onderwijs ook veel winst zal opleveren, verwachten
we.
Mocht u vragen hebben over de lesstof, schroom dan
niet contact met ons op te nemen via Whatsapp of email, of door te bellen naar school.
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Taal en spelling
Het nieuwe blok gaat over Gewoontes. We gaan het hebben over beeldspraak, over het gezegde en
het lijdend voorwerp, over zelfstandige en hulpwerkwoorden en over tijd- en plaatsbepalingen.
Voor spelling krijgen de kinderen bij elk nieuw thema een blad mee met alle woorden die ze gaan
oefenen. Deze kunnen ze overschrijven en thuis ook mee oefenen.
Kunst- en cultuureducatie
Aanstaande maandag zouden we eigenlijk met groep 7 en 8 een bezoek brengen aan kasteel
Hoensbroek om daar meer te leren over de rijke historie die het gebied om ons heen heeft, over de
schepenen, het kasteel zelf en de Bokkerijders. Helaas gaat dit door Covid-19 niet door, maar
gelukkig zullen de mensen die dit organiseren deze activiteit meenemen naar school en hopen wij
hier veel van te leren! Houd Klasbord en het volgende Infoblad in de gaten voor foto’s!!!
Sint en surprise op donderdag 3 december 2020
Voor het kind wiens naam op het lootje staat, maakt uw zoon of dochter een
prachtige surprise. We vragen u om mee te kijken dat er ook echt aandacht en
zorg aan besteed wordt! In deze surprise komt een kleinigheidje te zitten, van
maximaal 3,50 euro. We vragen u nadrukkelijk géén snoep erbij te kopen, dit
zullen ze op school al krijgen. Bij elke surprise hoort bovendien een zorgvuldig
en zo origineel mogelijk gedicht over het kind voor wie de surprise is. Wilt u ook
hier een beetje in begeleiden? De surprises moeten op donderdag 3 december
meegenomen worden…. We zijn zeer benieuwd naar de prachtige creaties!!!
Na Sinterklaas willen we de klas graag versieren voor de kerst. Als u nog mooie
lampjes, leuke kersthangers of –slingers over hebt, zou u ze dan op maandag 7
december willen meegeven. Dan gaan we samen de klas sfeervol inrichten! Op
maandag 14 december willen we met de kinderen kerststukjes maken. Hiervoor hebben ze het
volgende nodig: Kaars – Bakje - Kleine kerstversieringen. Wij zorgen voor oase, sneeuwspray en
groen!
Op vrijdag 18 december (juf Gertes verjaardag!!!) mogen ze het kerststukje mee naar huis nemen!

Maandag 16 november ………… Psalmversje: tekst 1 Timoteüs 1: 5
Dinsdag 17 november……………. Oudergesprekken
Woensdag 18 november……….. Lootjes trekken
Donderdag 19 november………. Oudergesprekken
Vrijdag 20 november…………….. Aardrijkskunde proefwerk hoofdstuk 2
Maandag 23 november…………. Psalmversje gezang 44: 1 Liedboek voor de Kerken
Engels overhoring chapter 2 woordlijst B
Vrijdag 27 november…………….. Kerkgeschiedenis overhoring les 6
Middagje Voorleeskampioenschappen op school
Maandag 30 november…………. Psalmversje opwekking 527
Engels overhoring alle steps van chapter 2
Donderdag 3 december ………… surprises mee naar school (gedicht - 3,50 - geen snoep)
Maandag 7 december…………… Psalmversje gezang 135:1 (in ’t Engels “Hark the heralds Angels sing”
Engels PROEFWERK CHAPTER 2 (steps, grammar, woordlijst A en B)
Meenemen kerstversiering
Vrijdag 11 december…………….. Kerkgeschiedenis overhoring les 7
Maandag 14 december…………. Meenemen spullen voor een kerststukje
Psalmversje Ere zij God!
Hartelijke groeten van juf Gerte en juf Diana

Infoblad GB Benjamin oktober 2020

Huiswerk

17

NIEUWS VAN GROEP 8
Wat vliegt de tijd. We kunnen terugkijken op een mooie start. In de herfstvakantie hebben we lekker
kunnen uitrusten en nu zijn we al weer keihard aan de slag. We gaan nu de ‘donkere dagen’ in. Maar
misschien ook wel de gezellige dagen, eerst komt Sinterklaas en daarna de kerst. Een drukke tijd ook
in de bovenbouw. Binnenkort gaan we lootjes trekken. Daar kom ik later nog op terug.
Cito’s
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de B8 cito, B staat voor begin.
Net als vorig jaar doen we nu al de CITO-toetsen. Deze toets heeft een iets
andere beoordeling dan de M-toetsen. We doen dit zodat we een goed beeld
hebben van uw kind en zodat we een goed en duidelijk overwogen
vervolgadvies kunnen geven.

Sint en surprise op donderdag 3 december
Binnenkort zullen we in de klas lootjes gaan trekken. Voor het kind wiens naam op het lootje staat,
maakt uw zoon of dochter een prachtige surprise. We vragen u om mee te kijken dat er ook echt
aandacht en zorg aan besteed wordt!
In deze surprise komt een kleinigheidje te zitten, van maximaal 3,50 euro.
We vragen u nadrukkelijk géén snoep erbij te
kopen, dit zullen ze op school al krijgen. Bij elke
surprise hoort bovendien een zorgvuldig en zo
origineel mogelijk gedicht over het kind voor wie
de surprise is. Wilt u ook hier een beetje in
begeleiden? De surprises moeten op donderdag 3
december meegenomen worden….
Ik ben zeer benieuwd naar de prachtige creaties
van de leerlingen.

Voorleeskampioenschap

Oudergesprekken
op 17 en 19 november
zijn er oudergesprekken u heeft daar al een mail over
ontvangen. Dit zijn nog niet de adviesgesprekken. Deze
komen in de 2e week van december. Daarvoor krijgt u aan
het eind van november een mail. Ook deze zullen digitaal
gaan i.v.m. de corona-maatregelen.
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Ook dit jaar hebben we weer het voorleeskampioenschap. Van
onze klas gaan 2 kinderen naar de finale. We gaan komende weken
kijken wie naar de finale mag. Er zitten veel potentiële winnaars bij,
maar belangrijker is dat iedereen goed zijn best doet en daar
kunnen we allemaal van genieten! Lezen is leuk!!! Vraag het maar
eens aan uw kind.
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Huiswerk
Het huiswerk wordt ook weer opgepakt. Dat is vooral van mijn kant af een
beetje raar gelopen de afgelopen periode. Ik mis door de corona-maatregelen
veel ‘effectieve lestijd’ waardoor de huiswerkplanning een beetje in de war is
gelopen.
Vanaf volgende week hoop ik dat meer te structureren en zo langzaam maar
zeker weer een duidelijke planning voor u te hebben.
Ik zal deze per mail op een later tijdstip versturen. Deze komt dus deze maand
niet in het Infoblad.
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Meesterlijke groet,
Meester Willem van Enk
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