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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

Prachtige jaaropening
Wij vonden het een ontzettend mooie jaaropening, eindelijk weer samen met elkaar. Dank u wel dat u er
was! Het schooljaar is hoopvol begonnen. Daar zijn wij heel dankbaar voor.
Quarantaine
Ontzettend erkentelijk zijn wij met het bericht dat de quarantaine van hele klassen vervalt. In hoopvolle
verwachting van het goede verblijven wij.
Brigadiers
De brigadiers helpen de kinderen oversteken aan de Spoorstraat. Ook als ouders graag bij de brigadiers
oversteken en wachten op het tweede fluitje.

Parkeren
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.
Nationaal Plan Onderwijs
Elke school in Nederland ontvangt NPO gelden. Dit geld moet de school gebruiken om kinderen die zich niet
optimaal hebben kunnen ontwikkelen door de Covid-19 pandemie te ondersteunen door extra onderwijs te
bieden. Onze school heeft er voor gekozen om de gelden te besteden door het Regionaal Instituut Dyslexie
en dyscalculie (RID) in te huren. Zij werken op school met kleine groepen kinderen.
De ouders van de kinderen die daarvoor in aanmerking komen, worden daarover geïnformeerd. Tevens is er
een RT-er spelling en een RT-er rekenen. Kinderen met lichtere problematieken zullen door de RT-ers extra
begeleid worden.
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Kiss & Ride
Bij de Kiss & Ride is het soms heel gevaarlijk! Ik vraag met klem: NIET BIJ DE BRIGADIERS KEREN OP DE WEG!
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Bovendien wordt in de groepen, waar dat nodig is, op verschillende vakgebieden extra leertijd gecreëerd,
zodat de kinderen optimaal cognitief kunnen groeien. Het sociaal-emotioneel jaarplan dat onze school zelf
ontwikkeld heeft, draagt bij aan een goed welbevinden van de kinderen. De impact van de pandemie op de
kinderen komt hierin aan bod.
Informatie over het reilen en zeilen in de groepen
Een fysieke infoavond lijkt ons op dit moment nog niet verstandig. Toch willen wij belangrijke informatie over
elk leerjaar met u delen. In de week van 20 september zal elke leraar u een mail sturen met de informatie
van de groep. Als u meerdere kinderen heeft, ontvangt u ook verscheidene presentaties. Het kan een filmpje,
PowerPoint of een document zijn. Veel kijk en leesplezier. Heeft u vragen, mail even met betreffende leraar.
E-mailadressen
Nog even alle mailadressen op een rijtje:
e-mail: peter@gbbenjamin.nl
e-mail: lois@gbbenjamin.nl
e-mail: virgily@gbbenjamin.nl
e-mail: willem@gbbenjamin.nl
e-mail: estherdekoning@gbbenjamin.nl
e-mail: marleen@gbbenjamin.nl
e-mail: diana@gbbenjamin.nl
e-mail: danielle@gbbenjamin.nl
e-mail: loes@gbbenjamin.nl
e-mail: gerte@gbbenjamin.nl
e-mail: kimspoelstra@gbbenjamin.nl
e-mail: esther@gbbenjamin.nl

Gebedsgroep.
'...terwijl u te allen tijde bidt...en waakt...met alle volharding' (Efeze 6:18).
Sinds februari 1995 is er op school een groepje ouders, dat voor de
school bidt. Het is ontstaan toen de school bedreigd werd met
sluiting. De bekostiging van de school liep gevaar, omdat het
leerlingenaantal te laag was volgens de wet op het Primair
Onderwijs. Door een wonder van God mag de school nog steeds
bestaan. We beseffen dat dit Zijn gunst is en bidden dat Hij ook
verder over de school zal waken, tot eer van Zijn Naam.
De gebedsgroep komt elke eerste vrijdag van de maand om 8.45 uur bijeen in een klaslokaal op school.
We hopen dat meerderen zich aangesproken voelen om met ons mee te bidden.
Contactpersoon Mevr. Byung Sook Schols: fam.mschols@gmail.com
Startgesprekken
De startgesprekken zijn al in volle gang. Een startgesprek is fijn moment voor een eerste overleg over de
kenmerken en onderwijsbehoeften van uw kind. Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig. Is
de leerkracht helemaal nieuw voor uw kind? Dan is er altijd een startgesprek. Kent u elkaar al van vorig
cursusjaar? Dan mag u of de leerkracht zelf aangeven of dit gewenst is. Mocht u nog geen afspraak gemaakt
hebben, graag even mailen met de juf of meester.
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Website
Als u het Infoblad hebt gevonden, dan zit u op onze website. Onder de tabjes ‘over de school’, ‘onderwijs’ en
‘voor ouders’, staat veel info. De studiedagen en schoolvakanties staan daar vermeld. En heel belangrijk: de
schoolgids 2021 - 2022 is te vinden op de site. Ook daarin staan alle adressen van de teamleden en andere
interessante informatie. Wilt u de schoolgids graag op papier hebben? Mail dan even naar
gerte@gbbenjamin.nl en u ontvangt de schoolgids via uw kind.
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Studiedagen
 Donderdag 4 november 2021
 Maandag 7 maart 2022
 Dinsdag 7 juni 2022
Alle leerlingen zijn die dag vrij!
Klasbord + toestemmingsformulier
Net als vorig jaar hebben alle groepen dit jaar weer Klasbord. Hierop zet de leerkracht belangrijke informatie,
leuke weetjes en foto's van de klas. U heeft hiervoor een code ontvangen, meldt u zich aan? U heeft een
toestemmingsformulier gekregen voor het gebruik van foto's en video's op onze school. Mocht u het nog niet
ingeleverd hebben, graag zo spoedig mogelijk.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. Mocht u de ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, dan zal de school de
bijdrage voor uw kind(eren) betalen.
Namens GB Benjamin,
Gerte Offeringa

NAMENS DE OUDERRAAD
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. En ook dit schooljaar zal de ouderraad weer leuke activiteiten
organiseren voor de school. Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij u ook dit jaar om een
bijdrage. Per kind is dit €15. Deze bijdrage is al jarenlang hetzelfde gebleven! En dat willen we graag zo
houden. We verzoeken u vriendelijk om na het lezen van deze brief de bijdrage meteen over te boeken, dan
kunt u het niet vergeten. We mogen geen herinneringen meer sturen, volgens de nieuwe wetgeving
vrijwillige ouderbijdrage augustus 2021.
De bijdrage wordt onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt:
 openingsactiviteit (deze zal later in het schooljaar nog komen)
 boeken voorleeswedstrijd
 Sinterklaas(schoen/klassen cadeautjes)
 kerstmis (leesboek)
 rommelmarkt (eten en drinken)
 ijsje
 ijsjes schoolkamp groep 8
 afscheid groep 8
U kunt uw bijdrage overmaken vóór 22 oktober 2021

Vermeld a.u.b. duidelijk de naam en groep bij overboeking.
U kunt uw bijdrage ook contant betalen. A.u.b. in een envelop met naam en groep van het betreffende
kind (of kinderen). Deze kunt u bij Gerte Offeringa inleveren.
Heeft u kinderen die vóór 1 januari 2021 instromen, dan verzoeken wij u vriendelijk om ook voor deze
kinderen de ouderbijdrage te voldoen.
Namens het ouderraad team,
Mirella Spoelstra, Ruth Hendriks, Susanne Supheert, Cindy van Aubel, Ricardo & Marijke Raes, Byung Sook
Schols.
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NL51 INGB 0003 431156 t.n.v. Ouderkommissie Gereformeerde Basisschool Benjamin te
Brunssum
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ZENDINGSDOEL
We hebben weer een prachtig zendingsdoel gevonden waar we de komende tijd verder voor gaan sparen.
Namelijk voor Living Waters Village.

Zendelingen en humanitaire hulpverleners op het eiland BORNEO Ronny
Heyboer en zijn vrouw Kay wonen al meer dan 16 jaar in de jungle van Borneo.
Hij ontmoette haar in Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde
uitdelen in Borneo. Wat begon met 1 kind is nu een opvanghuis voor 600
verwaarloosde kinderen geworden.
Ze zijn bezig met de bouw van een kinderdorp waar in totaal 1000 kinderen
opgevangen kunnen worden. Zij krijgen daar verzorging en onderwijs en
worden bovendien begeleid om te terug te kunnen keren naar hun dorpen om
daar het evangelie te brengen.
Visie
De Heer gaf Ronny & Kay in 1995 een visie om naar Borneo te gaan en de stammen van het Dayak volk van
Borneo te bereiken met de boodschap van het evangelie van liefde en redding. Ze verhuisden in januari 2002
naar de stad Sintang na een aantal jaren in Sanggau te hebben gewerkt en huurden er een groot gebouw,
zodat ze huisvesting en verzorging konden bieden aan veel kinderen. Veel kinderen die bij hun aankomen
zijn ondervoed en lijden aan ziekten zoals tuberculose, malaria en tyfus. Sommigen zijn wees, terwijl anderen
uit gebroken gezinnen komen.

Ze hebben 300 hectaren land in de jungle gekocht en zijn een enorm
bouwproject begonnen, dat onderdak kan geven aan 1000
verwaarloosde kinderen, scholen voor 2000 kinderen van basisonderwijs tot hoger onderwijs, accommodatie
voor medewerkers en docenten, een trainingscentrum, een Praise-en Worship centrum, een polikliniek, een
ziekenhuis, een Bijbelschool, een bakkerij, een administratiegebouw, een crèche voor de kleinsten, radio
station en naai-atelier.
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In december 2002 liet de Heer Ronny duidelijk zien dat hij een plek in de
jungle moest klaar maken voor 1.000 verwaarloosde kinderen en
scholen voor 2.000 kinderen. Na een zoektocht van 10 maanden naar
het juiste stuk land, leidde de Heer hen uiteindelijk naar een afgelegen
gebied.
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Behalve dat de kinderen lichamelijke verzorging krijgen en onderwijs ontvangen krijgen ze ook geestelijke
training. Ze begeleiden deze jonge mensen zo, dat ze naar hun dorpen terug kunnen keren, om ook in
onbereikbare dorpen kerken te beginnen en het evangelie en hulpverlening aan hun eigen bevolking te
brengen.
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Jaël (groep 6) en Nathanaël (groep 8) hebben vorig schooljaar in elke klas een korte presentatie over dit
project gegeven.
Voor meer informatie maar ook persoonlijke verhalen kijk op http://www.heyboer.org/nl/
Vlucht boven Living Waters Village: https://vimeo.com/38736875
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GROEP 1
Dit is het allereerste infoblad van dit schooljaar aan u! We zijn enthousiast van start gegaan met alle lieve
schatten in groep 1. We mochten veel nieuwe kinderen welkom heten. De start van een nieuw schooljaar
is voor nieuwe kinderen extra spannend. We hebben geprobeerd iedereen een welkom en veilig thuis te
geven in onze klas.
Het allereerste thema waar we mee zijn gestart heet het kleurenmonster. Nu moet u weten dat het helemaal
geen spannend eng verhaal is dat verbonden is aan dit thema. Het gaat over een monstertje dat allerlei
gevoelens door elkaar voelt en niet goed weet welke emotie hoort nu bij waarbij. Hij gaat voor het eerst
naar school en vindt dat zo spannend. De kinderen in zijn klas helpen hem zo goed dat hij zich vervolgens zo
verheugt op alle andere dagen. In de klas hebben we veel aandacht besteed aan de vraag `hoe voel jij je
vandaag`. We steken erg in op sociaal emotioneel gedrag tijdens dit thema. Ook hebben we onze school
verkend. Alle klassen en juffen en meesters ontmoet en geleerd waar je alles kunt vinden.
In het begin van het nieuwe schooljaar oefenen we met de regels in de klas
en hoe de routines verlopen. Regels als `Er is er maar 1 die praat zodat het
luisteren beter gaat`, en `Blijf maar zitten op je stoel dan kunnen hier een
heleboel `en `Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan als jij dat ziet`
zijn voorbij gekomen. Ook moet je een flamingo in een potje stoppen
wanneer je naar de wc moet en eruit halen als je terug bent. Zo kan iedereen
zien wanneer de wc bezet is. Dat had tot gevolg dat iedereen om de beurt
naar de wc wilde om de flamingo in en uit het potje te halen! Heel grappig.
U heeft van ons afgelopen maandag een mail gekregen met een PowerPointpresentatie over het reilen en zeilen in onze klas. Wanneer u hier vragen over
heeft beantwoorden wij die graag via de mail.
Nog even een aantal belangrijke feitjes op een rij:
Maandag zendingsgelddag en speelgoeddag ( we beperken het tot deze dag) . Juf Lois werkt.
Dinsdag gymdag door meester Sid. Juf Esther werkt
Woensdag juf Esther werkt
Donderdag muziekles van meester Ron . Juf Lois werkt

Vriendelijke groetjes,
Esther en Lois
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GROEP 2
De kop is er weer af! We zijn maandag 6 september vol enthousiasme weer begonnen. Wat hadden de
kinderen (en hun juf ook hoor!) er weer zin in. Vol verhalen over de vakantie zijn we de eerste dag gestart.
En na alle verhalen hadden de kinderen veel zin om weer aan het werk te gaan. Natuurlijk hebben we genoten
van het heerlijke weer. Lekker buiten spelen, samen met groep 1. Het was ook wel weer even wennen. Op
tijd opstaan, zorgen dat je op tijd op school bent, veel activiteiten op een dag. “Ik ben moe”, hoorde ik dan
ook regelmatig. En blijkbaar maakt werken op school hongerig, want om half 10 wordt me regelmatig
gevraagd of we al gaan fruit eten. “Ik heb zo’n honger!” hoor ik dan. Tja, dat is toch echt pas om kwart over
10.
We zijn dit schooljaar begonnen met de prentenboeken “Het
kleurenmonster” en “Het kleurenmonster gaat naar school”. Beide boeken
gaan over gevoelens. Het kleurenmonster voelt zich verward en snapt niet
hoe dat kan. Het meisje legt uit dat je verschillende gevoelens hebt en die
verschillende kleuren hebben. We werken dan ook over gevoelens en hoe je
daar mee omgaat. Niet alleen bij deze boeken en tijdens dit thema, maar het
zal door het schooljaar heen steeds terug komen. Hoe voel je je en wat doe je
in een bepaalde situatie. Welke keuzes maak je en hoe uit je je.
In de klas bespreken we dit soort dingen en de kinderen kunnen al goed
verwoorden wat ze voelen en hoe je dingen op kunt lossen. En soms lukt dat niet en praten we er samen
over hoe je het anders zou kunnen doen of wat je zou kunnen zeggen.
Er zijn veel prentenboeken die over dit thema gaan. In de vakantie
kocht ik het boek “Wij eten hier geen klasgenootjes”. Een erg leuk
prentenboek! De kinderen kennen het al bijna uit hun hoofd en
genieten van de humor in het boek. In het boek staat centraal hoe je
met elkaar omgaat en dat keuzes die je maakt gevolgen hebben voor
de omgang met elkaar. We hopen dat we met elkaar een fijn
schooljaar mogen hebben, waarin we op een fijne manier samen
kunnen spelen en werken.

De Bijbelverhalen vertel ik uit Richteren. We hoorden al de verhalen over Deborah, Gideon en Simson.
Natuurlijk zingen we iedere dag verschillende liedjes. Tijdens de jaaropening zongen we het lied “God kent
jou, vanaf het begin”. Dat kenden de kinderen van groep 2 nog niet. Nu wel en ze zingen het graag.
Dit schooljaar loopt juf Pam bij ons stage. Zij volgt bij het Vista college de opleiding voor onderwijsassistent.
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag zal zij dit schooljaar bij in groep 2 zijn. We hebben juf Pam leren
kennen als een vriendelijke, behulpzame juf en we vinden het fijn dat zij bij ons stage loopt!
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Tijdens het werken in de ochtend doen we allerlei verschillende activiteiten bij het thema. Met blokjes
werden kleurenmonsters gelegd. Mooi om te zien hoe verschillend de kinderen zo’n opdracht uitvoeren. We
oefenden de motoriek, met speciale grote “kleuterpincetten” werd de goede pengreep geoefend. Er was een
knipwerkje. Steeds wordt met veel plezier gewerkt.
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Dinsdag 14 september konden we voor het eerst sinds half december 2020 weer gymmen
in de gymzaal. Wat keken de kinderen daar naar uit! Ze hadden er zo’n zin in. En wat was
het leuk! Meester Sid is al die maanden wel bij ons op het plein geweest om gym te geven,
maar in de gymzaal kan veel meer en dat is toch echt veel leuker. Gemakkelijke kleren aan
op dinsdag is het fijnste. Het kost veel tijd om die mooie blouse met knoopjes dicht te
maken. Een trui of t-shirt is veel makkelijker. De meeste kinderen hebben een aparte
gymtas. Vaak met dunne koordjes. Die koordjes zijn meestal aan de lange kant en daar blijven nog wel eens
armen of benen van kinderen uit de rij in vastzitten. Wilt u eens kijken of de koordjes wellicht wat korter
kunnen? Dat maakt het lopen een stuk veiliger en gemakkelijker.
De komende weken zullen de startgesprekken gehouden worden. De meeste ouders
hebben intussen een datum en tijdstip van mij ontvangen. De anderen volgen zo
spoedig mogelijk. De eerste gesprekken waren fijn. Het is mooi om elkaar op deze
manier te ontmoeten en samen jullie kind thuis en op school te bespreken en te
ontdekken wat het nodig heeft.
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Een hartelijke groet,
Juf Marleen
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GROEP 3
Welkom ouders van de “Zoemetjes”
Dit jaar zit uw kind alweer in groep 3. U zult gaan merken dat het een jaar is met veel grote
sprongen. Van kleuter naar lage schoolkind. Tanden gaan wiebelen, benen schieten de lucht in en
voor u het weet leest uw kind hele boeken uit. Welkom in groep 3!
In de klas hebben we al veel spelletjes gespeeld met het doel om van een klas een groep te
maken. We leerden elkaar beter kennen en bedachten bijvoorbeeld samen wat we voor een
afspraken wilden in de klas. Elke week staat er een afspraak centraal. Op woensdag bespreken we
in de socio-kring hoe het is gegaan.
Taal
De afgelopen twee weken heeft uw kind o.a.de letters i, k, m geleerd. Ook is nagegaan welke
letters uw kind eventueel nog meer kent, zodat het daarmee ook kan oefenen. Alle kinderen
hebben in kern start gewerkt met hetzelfde werkboekje. Vanaf kern 1 werken de meeste kinderen
met een werkboekje maan. Dit zijn de boekjes voor de kinderen die het komende halfjaar alle
letters zullen leren. De kinderen die alle letters al kennen, vlot woordjes kunnen lezen en goed
zelfstandig kunnen werken, krijgen een werkboekje zon en ook een eigen leesboekje zon. Meer
informatie over wat zij gaan leren, staat in dit Infoblad.

Letters en woorden lezen in kern 1
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige
kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig
& vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een
(medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de
pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee
medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’.
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Thema kern 1: Beestenboel
In kern start leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een
verzinselspet. Als hij die op heeft, kan hij prachtige verhalen
vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de
supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In
hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin
en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren. In het verhaal
komen allerlei dieren voor. Het thema is: ‘Beestenboel’. De
kinderen leren onder andere de betekenis van verschillende
dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van
werkwoorden die bij dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven).
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Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen.
Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen nu vooral met woorden waarin een
tweetekenklinker of een lange klinker zit, zoals buik en zuur. Zij hebben een boekje Veilig & vlot
zon, waarin naast woordjes van het type medeklinker-klinker-medeklinker ook woordjes van dit
type met de derde-persoons-t voorkomen. Dus: ‘raapt’, ‘vist’, ‘past’ en ‘ruikt’.
Elke kern een werkboekje
Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje
mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start volledig in kleur was,
passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1
hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van
de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling.
Tips voor (voor)lezen in kern 1 en spelletjes op
www.veiliglerenlezen.nl
In elke kern besteden we ook aandacht aan leesplezier en zelf
lezen. Op veiliglerenlezen.nl/ Voor ouders, kim-versie vindt u
daarom tips voor zelf lezen én voor voorlezen.
Naast lezen, zijn we ook elke dag bezig met het schrijven van de
nieuw aangeboden letters. Met de tong uit de mond en in
opperste concentratie schrijven de kinderen zo mooi ze kunnen.
Trouwens wel een erg lastige hoor! Bent u benieuwd naar de
manier waarop zo’n letter wordt geschreven? Dan is het
misschien leuk om de poster hiernaast eens goed te bekijken.
Rekenen
De rekenlessen zijn nog niet echt begonnen. De eerste 2 weken hebben we veel tijd besteed aan
het schrijven van de cijfers. Daarnaast hebben we veel spelletjes gedaan met tellen, rangschikken
en bouwen. Als we alle cijfers geoefend hebben gaan we in het rekenboek aan de slag. In het
infoblad kunt u iedere keer vinden waar het in het rekenboek over gaat.
Getal & Ruimte Junior – Groep 3 Blok 1

• verder en terug tellen
• optellen tot en met 5, zoals 2 + 1
• aftrekken tot en met 5, zoals 4 − 1
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In dit blok leert uw kind:
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In de klas komt het volgende aan de orde:
• Het verder en terug tellen oefenen kinderen aan de hand van sprongen
op de getallenlijn.

• Het optellen tot en met 5 oefenen kinderen met afbeeldingen met
daaronder de opgave.

• Ook het aftrekken tot en met 5 oefenen kinderen met afbeeldingen met
daaronder de opgave.

Bijbel
We lezen op school veel verhalen uit de Bijbel. Op dit moment zijn we
bezig met de verhalen van Mozes en het volk van Israël. Op maandag
willen we graag vertellen over het weekend en lezen we geen lang
verhaal maar leren we een Bijbeltekst. Deze tekst staat in de klas en
oefenen we de hele week.

Groetjes,
Juf Esther de Koning
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Als er iets is dat jullie graag even willen zeggen of vragen dan hoeft dat
niet te wachten tot het startgesprek (of oudergesprek). Spreek me even
aan via het raam of op het plein, of stuur een mailtje of een appje dan
maak ik er zo snel mogelijk even tijd voor.
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GROEP 4
Hier is alweer het eerste Infoblad van dit schooljaar. We hebben al 2 fijne weken in groep 4 erop zitten.
Langzaamaan wordt het lokaal al wat bekender voor de kinderen. Er is een fijne sfeer en werkhouding, dat is
een mooi begin. Ook mochten we 2 nieuwe leerlingen begroeten in de klas: Rohan en Sam. Samen zijn er nu
25 kinderen in de klas.
Dit schooljaar zullen we jullie via dit Infoblad op de hoogte houden van de inhoud van de lesstof in de klas.
We hopen dat u zo wat inzicht krijgt in de lesstof die uw kind aangeboden krijgt. Via Klasbord sturen we ook
af en toe wat filmpjes en foto’s van lessen. U heeft deze week ook via de mail een PowerPoint presentatie
gekregen met daarin de meest belangrijke informatie voor dit schooljaar.
Bijbel en zingen
We zijn vooraan in de kinderbijbel begonnen. Verhalen over de Schepping en Noach hebben we al gehad.
We zijn nu gestart met de verhalen over Abraham. We zingen veel verschillende liedjes die betrekking hebben
op de verhalen.
Rekenen
Deze maand worden de vaardigheden uit groep 3 nog eens geoefend. Uw kind herhaalt:
 Optellen en aftrekken tot 30
 Rekenen met centimeters, kilogrammen en liters
 Rekenen met geld
 Klokkijken met halve uren en hele uren
In de klas komt het volgende aan de orde:
De sommen tot 30 worden geoefend op de getallenlijn.

`
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Bij het meten en wegen wordt gebruik gemaakt van referentiematen (voorbeelden van hoeveel een liter of
een kilogram is).
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Bij het rekenen met geld oefenen de kinderen gepast betalen.

Kinderen oefenen het klokkijken op de analoge klok en op de digitale klok.

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 10: u
noemt het getal 14, uw kind noemt 4, want 14 – 4 = 10 of u noemt het getal 4, uw kind noemt 6 want 4
+ 6 = 10. Hetzelfde kan gedaan worden met rekenen naar 20.
 Oefen het wegen en meten door samen het gewicht of de inhoud te schatten aan de hand van
referentiematen. Bijvoorbeeld: hoeveel emmers water gaan er in het bad? Hoeveel pakken melk (liters
water) gaan er in de afwasteil? Hoeveel pakken suiker weegt een stapel boeken? Controleer samen het
antwoord.
 Oefen het klokkijken door uw kind geregeld te vragen hoe laat het is op verschillende klokken
bijvoorbeeld op een horloge, ovenklok of telefoon.

Thema’s
In de klas werken we met Wereld-Oriëntatie aan verschillende onderwerpen. Soms bekijken we daar filmpjes
bij, vertellen we over het onderwerp, wordt er een werkblad gemaakt of gaan de kinderen zelf een opdracht
maken. Van allerlei onderwerpen komen dit schooljaar aan bod. We zijn gestart met de leefgebieden van
dieren (bijv. de plas of het strand) en gaan het nu hebben over leefgebieden waar mensen worden (dorp,
stad, platteland e.d.) . Ook tekenen en knutselen we over deze onderwerpen.
Tot zo ver onze informatie. Tot binnenkort op een startgesprek of misschien gewoon eens bij de poort.
Hartelijke groeten,
Juf Loes en juf Danielle
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Taal en spelling
In blok 1 leren de kinderen wat een lidwoord is, een zelfstandig
naamwoord en een samenstelling. Ook oefenen we nieuwe
woorden, het schrijven van een gedicht en het alfabet. Ze
schrijven in een schrift en in een werkboek. Dat is best nieuw,
maar het gaat bij de meeste leerlingen al best goed.
Ook schrijven ze in hun spellingwerkboek woorden vanuit
verschillende spellingcategorieën. Deze maand zijn dat woorden
met 2 medeklinkers vooraan of achteraan (bv. Klap of tent), 3
medeklinkers vooraan of achteraan (bv. Strik of worst) en
woorden als wolk en berg.
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GROEP 5
Een nieuw schooljaar, een nieuwe juf… Een nieuwe start dus!
Ook starten er dit schooljaar wel 3 nieuwe kinderen bij ons in groep 5. Dit zijn Joey, Vinny en Keano. We
wensen ze van harte welkom bij ons op school en hopen dat ze het snel naar hun zin hebben bij ons.
Klassenregels
We zijn inmiddels alweer twee weken op school. In de klas hebben de kinderen zelf regels bedacht, waardoor
zij denken dat zij een fijne tijd in groep 5 kunnen hebben. Hun handtekening staat eronder dus hopelijk lukt
het iedereen om zich aan deze regels te houden.
Klasbord
Ook ik maak dit jaar gebruik van Klasbord. Een social media tool waar ik (met de kinderen) dingen op kan
plaatsen, zodat ouders thuis kunnen zien waar we ons mee bezig houden. Dit jaar is de app van Klasbord
vernieuwd. Op Klasbord zal er regelmatig informatie staan over wanneer de kinderen
samenvattingen mee krijgen en wanneer er toetsen plaatsvinden. Het is dus erg handig om hier
regelmatig op te kijken. Zowel via de app als via het internet is Klasbord toegankelijk. De code voor
groep 5 is: GBKLMAXKIK Ook het infoblad is en blijft een belangrijke bron van informatie!
Map of klapper
Willen jullie de kinderen een map mee naar school geven? Op school krijgen de
kinderen regelmatig een werkblad en met een map voorkom je dat de werkbladen
gaan slingeren door de la. Een klapper mag ook maar dan wel een 23-ringsklapper.
Stagiaire
We hebben dit jaar een stagiaire bij ons in de klas, juf Selena. Ze doet de opleiding tot
onderwijsassistent. Ze is op donderdag en vrijdag bij ons in de klas en zal ook met de kinderen gaan werken.
In het volgende Infoblad zal ze zichzelf voorstellen.

AVG-formulieren
In het begin van het schooljaar heeft u een formulier meegekregen waarop gevraagd wordt waar u
toestemming voor geeft betreft plaatsen van foto’s van uw kind. Waar u toestemming voor geeft, zet u een
kruisje. Onder het formulier is een handtekening vereist. Ik heb al veel formulieren binnen, waarvoor dank.
Als ik alle formulieren binnen heb, kan ik ook vaker foto’s plaatsen op bijvoorbeeld Klasbord of het Infoblad.
Ook het rapport mag weer mee naar school. Graag ook met een handtekening!
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Startgesprekken
Dit schooljaar beginnen we weer met startgesprekken. Deze gesprekken zijn vooral om de
onderwijsbehoeften van uw kind voor dit schooljaar te bespreken. Uw kind is bij dit gesprek aanwezig. Samen
bespreken we wat ze willen leren dit jaar, wat ze hiervoor nodig hebben en hoe wij kunnen helpen. Met
sommige ouders heb ik dit gesprek al gevoerd. U heeft via de mail een datum ontvangen waarop we het
gesprek kunnen voeren. Wilt u zo snel mogelijk uw voorkeur opgeven om samen een datum te plannen.
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Informatieavond
Dit jaar helaas geen infoavond op school. Wel krijgen jullie alle informatie over groep 5 via een PowerPoint
en natuurlijk hier in het Infoblad. De PowerPoint is ondertussen al verstuurd. Zijn er daarna nog vragen,
dan hoor ik dat natuurlijk graag. Via mail, telefoon, of op het startgesprek van uw kind.
Mijn mailadres is kimspoelstra@gbbenjamin.nl u kunt mij altijd mailen als dit nodig mocht zijn. Ik hoor van
verschillende ouders dat ik wel eens in de spam terecht kom, dus het kan handig zijn om dit ook eens te
checken.
Speelgoed
De kinderen in groep 5 houden van speelgoed. Heel gezellig allemaal, maar het leidt de kinderen helaas ook
erg af tijdens de lessen. Willen jullie er samen voor zorgen dat het speelgoed thuis blijft? We zullen dagen
plannen waarop speelgoed wel welkom is in de klas.

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober zal de Kinderboekenweek weer starten. Tijdens deze opening mogen de kinderen
verkleed naar school komen. We zullen als afsluiting een boekenmarkt organiseren. Meer informatie kunt u
vooraan dit infoblad lezen.
Wereldoriëntatie
De kinderen uit groep 5 krijgen dit jaar toetsen van Aardrijkskunde en Natuur. Twee weken voor elke toets
krijgen de leerlingen een samenvatting meer naar huis. In de samenvatting staat wat de leerlingen hebben
geleerd in het afgelopen thema. Het is dus een herhaling van de lesstof. De toets is geen exacte kopie van de
samenvatting! Belangrijk is dat de kinderen de begrippen kennen. Dat wil zeggen: ze hoeven niet de letterlijke
tekst te kennen, maar moeten wel weten wat ermee bedoeld wordt en de begrippen kunnen toepassen.

Rekenen
De komende weken wil ik samen met de kinderen de tafels oefenen. De tafels zijn
in het rekenen van groot belang. Niet alleen in groep 5, maar ook in de hogere
groepen waarin de opgaven ingewikkelder worden. Het is de bedoeling dat we elke
donderdag een of twee tafels gaan toetsen in de klas. Als ze alle tafels kennen,
krijgen ze een tafeldiploma. Wilt u met uw zoon/dochter de tafels thuis oefenen?
Dit kan door ‘gewoon’ te overhoren, maar er zijn ook speelse manieren, bijv. met
dobbelstenen, op de computer, overgooiend met een bal, enz. Tip: Hang een poster
op de wc waar alle tafels op staan. Zo kijken de kinderen er elke dag wel een paar
keer naar. 
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Wij werken in groep 5 zonder een geschiedenismethode. Wel houden we de thema's en doelen aan die bij
groep 5 horen maar we vullen de lessen op een andere manier in. We beginnen dit schooljaar met de tijd van
de jagers en boeren en zullen dit thema op verschillende manieren vormgeven. Hier zullen jullie in het
volgende infoblad en via klasbord nog meer informatie over krijgen!
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Een leuke en speelse manier om verschillende rekenonderdelen te
oefenen is via deze website: www.digipuzzle.net. Een andere site die
meer lijkt op de Citovraagstellingen is www.redactiesommen.nl. Ook deze
site raad ik aan om mee te oefenen. Voor groep 5 geldt dat de tafels vaak
terugkomen in de lessen. Onder het kopje huiswerk vindt u hierover meer
informatie.
Ik heb gemerkt dat er veel kinderen zijn die rekenen lastig vinden. Het
werkt echt om elke dag even te oefenen thuis, al is het maar 10 minuten per dag! Vooral tafels en klokken
zullen in (bijna) elk blok terugkomen dit jaar.
Huiswerk
OVERHORING TAFELS TOT EN MET DE KERSTVAKANTIE
Do. 30 september
Do. 7 oktober
Do. 14 oktober
Do. 21 oktober
Do. 4 november
Do. 11 november
Do. 18 november
Do. 25 november
Do. 2 december
Do. 9 december
Do. 16 december

tafel van 2,3,5 en 10 (herhaling groep 4)
tafel van 3 en 4 (herhaling groep 4)
tafel van 6
tafel van 7
tafel van 6 en 7
tafel van 8
tafel van 9
tafel van 8 en 9
tafel van 6-9
tafel van 3 t/m 10
tafel van 1 t/m 10  TAFELDIPLOMA!!

Overig huiswerk:
Ma. 27 september
Vrij. 15 oktober

psalmversje mijn God is zo groot
toets natuur thema 1
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Lieve groetjes,
Juf Kim
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GROEP 6
Na zes lange weken vakantie was het weer even wennen op school. Voor ons als leerkrachten, maar natuurlijk
ook voor de leerlingen. Gelukkig ging het wennen dit jaar erg snel. Na een eerste week met veel instaplessen
zitten de kinderen weer aardig in het ritme. Alle kinderen zijn nieuw voor me (niet voor juf Virgily) en heb ik
niet eerder in de klas gehad. Leuk om weer met een ‘schone lei’ het jaar te beginnen! De eerste indruk van
de klas is dat we met elkaar een hele fijne, rustige groep zijn en dat het een gezellig jaar gaat worden. Juf
Virgily is terug van zwangerschaps- en ziekteverlof. Ze geeft dinsdag en
vrijdag les. We wensen haar veel succes met de opstart!
Vorig jaar stonden veel week- en extra keuzeopdrachten in het teken
van ‘Lego City’. Dit jaar heb ik gekozen voor het thema: Asterix en
Obelix. De kinderen zijn al helemaal enthousiast. U hebt er vast al over
gehoord.
PowerPoint informatieavond
Vrij snel aan het begin van een nieuw cursusjaar hebben we altijd de
informatieavond. Door Covid doen we het dit jaar iets anders. Deze
week heb ik de PowerPoint gestuurd, via de e-mail. In deze PowerPoint
staat de belangrijkste informatie over het nieuwe schooljaar. Allerlei
vragen komen daarbij aan de orde: ‘Wat is belangrijk in groep 6? Waar werken we aan in groep 6? Wat zijn
de regels in de klas? Waar moet u op letten met het huiswerk? Hoe krijgen de kinderen instructie?’ Het kan
zijn dat er vragen zijn over deze PowerPoint-presentatie. Stel ze gerust. Dat kan tijdens het startgesprek, via
e-mail of via Whatsapp.
Startgesprekken
We hebben inmiddels een begin gemaakt met de startgesprekken (met ouder,
kind en leerkracht). Fijn dat alle papieren zo snel terug waren en dat de planning
voor de startgesprekken gemaakt is. We zien uit naar gezellige en constructieve
kennismakings/startgesprekken.

Rekenen
Deze maand worden de vaardigheden uit groep 5 nog eens geoefend.
Uw kind herhaalt:
• Optellen en aftrekken tot 1000
• Vermenigvuldigen zoals 6 x 24
• Deeltafels 1 tot en met 12 en 25
• Meten en rekenen met gewichten en inhoud
• Klokkijken in 5 minuten nauwkeurig op analoge en digitale klokken
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Engels
Groep 6 krijgt elke maandag en donderdag Engels. Ze krijgen (meestal) één keer
per week huiswerk (woordjes leren) Engels. Wilt u er op letten dat uw kind het
woord niet alleen goed uitspreekt, maar ook goed kan schrijven? Ik zal het
Engels huiswerk altijd even op Klasbord zetten (voor het geval de woordjes kwijt
raken), maar niet in het Infoblad.
Sowieso leren de kinderen elke dag spelenderwijs nieuwe woordjes Engels. Bij
The Secret Empire leren we spelenderwijs allerlei nieuwe woorden Engels. Later meer informatie over The
Secret Empire (TSE) waar u vast van uw kind al iets over gehoord hebt .
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• Rekenen met euromunten en biljetten In de klas komt het volgende aan de orde:
• Cijferend optellen en aftrekken.
Bijbelverhalen
We zijn dit jaar begonnen met de verhalen rondom Samuel. Samuel werd al jong door God geroepen om zijn
dienaar te zijn. Hij herkende Gods stem niet direct, maar moest dit leren. Afgelopen weken hebben we het
ook gehad over christenvervolging. We hebben de wereldkaart van Open Doors bekeken. Elke maandag leren
we een nieuw lied aan. Dat lied zingen we een paar keer die week, zodat ze thuis niet heel intensief hoeven
te oefenen.
Huiswerk
20 september
27 september
4 oktober
6 oktober
6 oktober

Psalmversje: Onze Vader
Psalmversje: U bent mijn schuilplaats Heer
Hoor jij de vogels nog fluiten? (Christian Verwoerd)
Herhaling tafel van 6 (snel kunnen opzeggen en door elkaar)
Start Kinderboekenweek: de kinderen mogen verkleed naar school komen

We zien uit naar een leerzaam en fijn leerjaar!
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Hartelijke groet,
Meester Peter
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GROEP 7
Na zes lange weken vakantie was het weer even wennen op
school. Voor ons als groepsleerkrachten maar natuurlijk ook
voor de leerlingen. Na een eerste week merkten we wel al
dat we dit jaar een hele gezellige, leuke en lieve groep
hebben dit jaar. Heel veel dank aan u dat u de
toestemmingsformulieren en andere documenten hebt
teruggegeven, daardoor konden we meteen leuke foto’s
maken van de kinderen en op Klasbord zetten.
Geschiedenisproject thema: Romeinen
Sinds enkele jaren hebben we besloten om zonder een geschiedenismethode te werken. Wel houden we de
thema's en doelen aan die bij groep 7 horen maar we vullen de lessen op een geheel andere manier in.
De komende 5 weken zullen we in circuitvorm allerlei activiteiten
ondernemen rondom de Romeinen. De kinderen gaan een minipresentatie maken op de computer, een mindmap van de
samenvatting tekenen en een reguliere les uit het lesboek maken
over de Romeinen. Daarnaast moeten ze een verslag schrijven van
ons museumbezoek afgelopen vrijdag. Ook zoeken ze uit wat de
verschillen en overeenkomsten waren tussen de Romeinen en ons.
Alle activiteiten zijn gebaseerd op de “taxonomie van Bloom” (over verschillende manieren van denken, u
kunt het googlen als u dat interessant vindt) en MI, meervoudige intelligentie (dat ervan uit gaat dat er
verschillende soorten intelligenties zijn die je kunt inzetten bij het leren). Alles komt uiteindelijk bij elkaar in
een leuk themaboek, waarvoor ze ook een mooie voorkant al gemaakt hebben. Als u leuke materialen hebt
over de Romeinen, boeken, foto's of iets moois uit Rome, dan is het heel leuk als dit mee naar school mag!

Startgesprekken
We hebben al met een paar kinderen en hun ouders gesproken, maar nog
lang niet met iedereen. Via WhatsApp hebben we reeds een datum met u
afgesproken. Bij de startgesprekken vinden we het erg belangrijk dat uw
zoon of dochter centraal staat. We bespreken op welke manier uw kind
het fijnste leert en wat hij of zij van ons, van klasgenoten, van u nodig
heeft om goed te kunnen werken (onderwijsbehoeften).
Bijbelverhalen
We lezen uit Rechters en behandelen hiermee de geschiedenis van Gideon. Nadat het volk zich weer tot God
had gekeerd en een profeet had gesproken, werd Gideon geroepen om recht te spreken. Hij belijdt tegenover
God zijn kleinheid. Wie is hij eigenlijk, Gideon, dat hij voorop zal gaan. Hij bouwt een altaar en noemt dat “de
HEER geeft rust”. In drie wonderen laat God zien dat Hij almachtig is. Gideon offert het afgodsbeeld en de
beste stier van zijn vader en geeft daarmee aan dat hij God wil dienen. Ook in het vervolg laat hij zich kennen
als een rechter die zijn vertrouwen op de God van Israël stelt.
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PowerPointpresentatie i.p.v. informatieavond
Zoals u wel weet van afgelopen jaren zijn we gewend aan het begin
van het schooljaar een informatieavond te houden. Helaas gaat dit
door de welbekende redenen niet door dit schooljaar. In plaats
daarvan hebben we over groep 7 een PowerPoint gemaakt en deze
hebben we op maandag 20 september naar u toe gemaild. Mochten
er n.a.v. deze presentatie vragen zijn, schroom dan niet ons te
bellen, mailen of appen met uw vraag!
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De Derde Kamer
Afgelopen dinsdag was het de 3e dinsdag van september, Prinsjesdag! We kennen wel de 1e en de 2e kamer,
maar de 3e kamer is een interactief lesprogramma dat we al enkele jaren gebruiken om met de kinderen te
spreken over democratie, politiek, verkiezingen en nog veel meer. De komende
twee weken zullen we hier 3 lessen aan besteden en daarna krijgen de
kinderen het werkboekje mee naar huis. In het kader van burgerschapsvorming
zijn dit voor ons belangrijke lessen. En daarnaast is het leuk om elk jaar weer
te zien hoe betrokken en enthousiast de kinderen worden van debatteren met
elkaar.
WML op 30 september – 8.25 uur op school!!!
Op donderdag 30 september krijgen de kinderen een hele speciale rondleiding bij
de Waterleiding Maatschappij Limburg waar ze alles gaan leren over drinkwater.
We worden om 8.30 uur met een hele speciale bus op school opgehaald dus het
is heel belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. We zijn ruim op tijd voor
het einde van de schooldag weer terug op school. In voorgaande jaren hebben
we een geweldig leuke dag gehad, dus we gaan ervan uit dat ook deze groep 7 zal
genieten van alles wat ze zullen zien en leren!
Kinderboekenweek 2021, opening op 6 oktober!
Op woensdag 6 oktober mogen alle kinderen verkleed als een beroep naar school komen
en dan openen we feestelijk samen de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Worden
wat je wil”. Naast dat we een nieuw boek voor de klas krijgen waar we uit gaan lezen, gaan
we ook de liedjes leren van Kinderen voor Kinderen en van 123ZING. Daarnaast staat een
deel van de lessen ook in het teken van dit thema. We zullen natuurlijk nog meer dan
anders aandacht besteden aan het plezier en belang van lezen!

Vrijdag 24 september
Maandag 27 september
Donderdag 30 september
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 8 oktober
Maandag 11 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag

Kerkgeschiedenis
Les 1
Engels
Woordjes oefenen (zie agenda)
Psalmversje
Liedboek voor de kerken 473:1
Engels
Overhoring woordlijst A, chapter 1
Om 8.30 uur vertrek vanaf school met de bus naar WML
Engels
Woordjes oefenen (zie agenda)
Psalmversje
Opwekking 124
Engels
Woordjes oefenen (zie agenda)
Opening Kinderboekenweek: verkleed als beroep naar school!
Kerkgeschiedenis
Les 2
Engels
Woordjes oefenen (zie agenda)
Psalmversje
Tekst Exodus 20:4-5a
Engels
Woordjes oefenen (zie agenda)
Middag in de Droomgaard (dus kleding kan vies worden)
Engels
Woordjes oefenen (zie agenda)
Psalmversje
Tekst Lucas 6:31
Engels
Overhoring woordlijst B, chapter 1
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Huiswerk
In groep 7 krijgen de kinderen elke maandag en vrijdag Engels en daar hoort elke les wat huiswerk bij. Zij
moeten vaak woordjes of wat zinnetjes leren. Elke dag 5 tot 10 minuten leren is beter dan een dag van te
voren stampen, wilt u hen hieraan herinneren? In hun agenda noteren we naast Engels ook het andere
huiswerk voor kerkgeschiedenis (1 x per 2 weken), psalmversje (dat is ook opwekking, lied, Bijbeltekst, elke
week). Onderaan ziet u een overzicht van huiswerk zodat u thuis een oogje in het zeil kunt houden!
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Thermenmuseum Heerlen, 17 september 2021
Nog even wat foto’s van een heel leerzame en leuke ochtend in het Thermenmuseum. Vanuit de gemeente
Heerlen is dit ons gratis aangeboden!
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We zien uit naar een leerzaam en fijn leerjaar!
Gerte Offeringa en Diana Migchels
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GROEP 8
We zijn dit jaar begonnen met een introweek, in deze week hebben we vooral gekeken naar wat voor klas
willen wij zijn. We hebben samen afspraken gemaakt, en doelen gesteld. Ook hebben we gekeken naar hoe
we met elkaar omgaan. Onze afspraak daarin is dat we normaal doen naar elkaar. Zodat we een veilige en
positieve sfeer creëren in de klas. Er moet ruimte zijn voor een grapje maar er moet ook hard gewerkt
worden. Dat is het mooie van de bovenbouw, samen maken we er een mooi jaar van. Daarnaast hebben we
al even geoefend met een eindtoets. Dit vooral om te kijken waar we naar toe werken dit jaar. Zodat de
kinderen weten hoe het er dan aan toe gaat.
We zijn al vol aan de bak. In groep 8 komt er van alles aan bod. Maar het belangrijkste is toch dat we bezig
gaan met het afsluiten van een periode. Want dit is het laatste jaar op de basisschool. We gaan met het oog
daarop allerlei vaardigheden ontwikkelen. Elk kind op zijn of haar niveau.
Ik kijk uit naar een mooi jaar.
Engels
De kinderen krijgen met Engels heel gericht les in grammatica en veel
woorden aangeleerd. Ze hebben elke dinsdag en vrijdag 45 minuten les en
moeten voor de les erna steeds wat woordjes of “steps” leren. Hiervoor
krijgen de kinderen woordlijsten mee naar huis. Deze zitten in hun klapper!
Het valt zeer aan te raden, ook bij kinderen die goed in spelling zijn, om de
woordjes elke dag een paar keer te laten overschrijven, zodat de spelling
ervan meteen goed wordt ingeprent. Vanuit het hele land komen er goede
berichten dat de methode fantastisch aansluit op het voortgezet onderwijs
en wij zijn zelf ook ontzettend blij met de keuze die we gemaakt hebben.
Het is pittig, maar wel heel belangrijk voor de toekomst!
Informatieavond
Vrij snel aan het begin van een nieuw schooljaar hebben we normaal de
informatieavond. Maar, dat is met corona een beetje lastig. Dus……. Maak ik een
filmpje en zet dat afgeschermd op YouTube. Allerlei interessante vragen zullen in dit
filmpje aan de orde komen: ‘Wat is belangrijk? Wat zijn de regels in de klas? Waar
moet u op letten met het huiswerk? Wat is globaal de in houd van de
verschillende vakken? Hoe krijgen de kinderen instructie?’ De link stuur ik via
de mail, dus als ik u email adres nog niet heb dan ontvang ik dat graag.

Agenda
Deze gaan we de komende tijd leren gebruiken, zodat ze leren plannen. Ook is het
handig dat u als ouder af en toe eens de agenda inkijkt om te controleren of de
kinderen huiswerk hebben.
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Startgesprekken
Ik heb de indeling rondgestuurd. Dus ik zie u waarschijnlijk zeer snel, tot dan.
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Huiswerk
In groep 8 is het huiswerk van groot belang. Dit is zodat de leerlingen leren te plannen. En dit is weer erg
belangrijk voor de middelbare school.
Voor het onderstaande schema geldt daarom de volgende tip: laat de kinderen het
huiswerk alvast noteren in hun agenda en print voor uzelf het schema uit, zodat u in
de gaten kunt houden of de kinderen hun huiswerk ook leren!!! Hoewel onze
leerlingen vaak heel zelfstandig lijken, hebben de meesten deze stok achter de deur
echt wel nodig, hoor!
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Lied: Psalm 1 vs 1
Engels
Kerkgeschiedenis les 22
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Lied: Ik wens jou
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Meesterlijke groet,
Meester Willem van Enk
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