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KiVa-regels
Onderbouw: We willen
samen een groep zijn, want
dat is fijn.
Bovenbouw: We doen aardig
tegen elkaar en behandelen anderen met
respect.
Onderbouw: In het thema ‘Wie zijn wij?’ richt
de onderbouw zich op het bevorderen van
een groepsgevoel; wij horen bij elkaar en
voelen ons een groep! De eerste schoolweken
doen we verschillende KiVa-spelletjes en oefeningen om dit gevoel te versterken. In het
thema ‘Iedereen verdient respect’ richt de
bovenbouw zich de eerste schoolweken op de
onderlinge relaties in én buiten de klas.
Iedereen heeft recht op respect, maar ook de
plicht om anderen met respect te
behandelen. Dit zorgt voor een fijnere groep.
__________________________

Algemene Agenda:
14 t/m 25 sept
21 t/m 25 sept

Kindgesprekken
E-citotoetsen groep 4 t/m 8

Algemeen:
Beste ouders,
In de vorige nieuwsbrief noemde ik de
scholingsdag KiVa voor het team waardoor de
kinderen een margeochtend hadden. Alle
leerkrachten van de Windroos en de Zaaier
hebben nu de cursus KiVa gevolgd. In deze
methode staan lessen over hoe we met elkaar
om willen gaan, hoe je elkaar kan helpen, hoe
en wanneer het goed is om assertief te zijn en
hoe we omgaan met pestgedrag. Het is fijn
om allemaal dezelfde kennis hierover te
hebben zodat we de kinderen zo op eenzelfde
manier kunnen begeleiden.

Omdat het luizenpluis team voorlopig nog niet
op school mag helpen, willen we u vragen uw
kind (eren) thuis extra goed te checken.
Voorkomen is minder werk dan genezen in
deze situatie.
U leest bij groep 8 een stukje over kamp. We
hebben besloten dat groep 8 al wel vroeg in
het schooljaar op kamp gaat zodat ze daar als
groep de rest van het jaar op terug kunnen
kijken. De schoolreisjes gaan eerst nog niet
door mede omdat we de groepen nog niet
mogen mengen. We hopen ergens in de loop
van 2021 wel op reis te kunnen met de
groepen.
We willen alle ouders bedanken die hun
kinderen thuis houden met verkoudheid. Het
is best vervelend om alles thuis dan te
organiseren maar het is op dit moment nog
landelijk beleid waar we ons als school aan
houden. De laatste updates en Corona nieuws
afspraken/ besliswijzer RIVM kunt u ook
vinden op onze website op de homepage, aan
de linkerkant.
Normaal hebben we in deze periode de
gouden week gesprekken al gevoerd waarbij u
en uw kind mag vertellen hoe het gaat en wat
hij of zij van het schooljaar verwacht. We zijn
druk bezig met de organisatie. U krijgt zo
spoedig mogelijk een uitnodiging.
met vriendelijke groet, Yvonne Postma
=====================================
We verwelkomen van harte en stellen aan u
voor : Hoi, mijn naam is Geert Sieders, 22 jaar
en ik ben derdejaars student aan de pabo
Hanzehogeschool te Groningen. Mijn hobby’s
zijn voetbal, sporten en reizen. Dit schooljaar
zal ik stage lopen in de bovenbouw en begin
in groep 7.

De Lieveheersbeestjes
Groepsverdeling:
Door de toestroom van vierjarige leerlingen
hebben we gelukkig groep 1 kunnen splitsen.
Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Ook is het
fijn dat groep 1A (de lieveheersbeestjes)
gebruik kan maken van het lokaal van de
voormalige peuterspeelzaal.
In de lieveheersbeestjes groep wordt op
hetzelfde niveau gewerkt als in de
vlindergroep (groep 1b)
Kinderen die de komende tijd vier jaar zullen
instromen in de lieveheersbeestjes groep.
Regenlaarzen: mocht uw kind regenlaarzen
aan hebben naar school, dan graag even
pantoffels meegeven voor binnen.
Eten en drinken: Fijn dat de meeste kinderen
fruit mee hebben voor de ochtendpauze.
Zoals u misschien al wel gemerkt hebt geven
wij lege pakjes en zakjes weer mee naar huis,
zodat het daar weggegooid kan worden.
Klasbordapp: leuk dat zoveel ouders zich
hebben aangemeld voor Klasbord. Op deze
manier blijft u toch betrokken bij het reilen en
zeilen in onze groep.

=============================
De Vlindergroep
Wij gaan al weer 3 weken naar school, we
hebben al weer veel geleerd; waar hangen de
jassen en waar staan onze tassen, als we in de
klas komen mogen we even kiezen uit alle
kasten, daarna gaan we in de kring.
Ook werken wij met een kiesbord in de klas,
zo kunnen de kinderen zelfstandig kiezen;
hoeveel mogen er in de hoeken, waar kan je
nog spelen, enz., dit gaat al heel goed!
Ook hebben wij gewerkt met Rupsje
Nooitgenoeg, eerst was het een eitje, daarna
een rups, een cocon en daarna een hele
mooie vlinder!
Vanaf maandag
werken wij met
dieren, vooral
met
boerderijdieren.

Fijn dat al veel ouders van de vlindergroep de
klasbord app op hun telefoon hebben, leuk
om ook de foto’s van de groep te delen!
Speelgoed: de kinderen mogen op donderdag
speelgoed mee naar school nemen, op de
andere dagen niet, dan kunnen we het ook
niet kwijtraken.
------------------------------------------------------------------------------------

De Bijengroep
Wat hebben we veel geleerd over de bijen!
Woorden als imker, werksters, koningin,
bijenkorf, nectar, honing en niet te vergeten
“angel” zijn nu bekende woorden die we
toegepast hebben in onze teken- en
knutselopdrachten. In onze bijengroep zitten
ook harde werkers en koninginnen die (soms
heel hard kunnen zoemen) steeds beter aan
elkaar wennen.
Ons volgende thema is “wilde dieren”. Hoe
zien ze er uit, waar leven ze, wat lusten ze
graag en welke eigenschappen hebben de
verschillende dieren. Er mogen allerlei
materialen over dit thema meegenomen
worden. Denk aan foto’s, boeken, speelgoed
enz. Binnen dit thema besteden we aandacht
aan tellen met Sjoerd de cijferwoerd en zien
van verschillen met Tante Truus.
Ongeveer één keer in de veertien dag leren de
kinderen een nieuwe letter. Van belang is dat
ze weten welke klank er bij een bepaalde
letter hoort. De letter “b” die je vooraan hoort
in bij en beer staat de komende periode
centraal. De “b” klinkt kort en de klank lijkt op
het geluid van een motorboot bbbbbbbbbb.
Er mogen materialen die beginnen met de
letter “b” meegenomen worden naar school.
Deze spullen mogen een tijdje op school
blijven.
Omdat we graag actuele boeken bij de
aangeboden thema’s in de klas hebben zijn
we op zoek naar een bibliotheek-ouder die
ongeveer eens per drie weken boeken voor
ons wil ruilen. Wie wil dit voor ons doen?
====================================

Groep 3
De harde werkers in groep 3 leren als een
speer. We kunnen al écht lezen: IK, KIM, SIM,
KIP, AAP.
De letters leren we ook direct schrijven. Dat
betekent dat we ook al dictees maken! Het
wordt nog wel eerst door de juf
voorgeschreven op het bord, maar sommige
kinderen kunnen het zelfs ook al zelf
bedenken.
Met rekenen tellen en rekenen we tot 20.
Voor- en achteruit, buurgetallen,
meer/minder. Ook met tijdsvolgorde zijn we
druk bezig. De getallen zelf leren we natuurlijk
zo snel mogelijk goed te schrijven.
We hebben het dus behoorlijk druk. Maar na
het werken spelen we natuurlijk ook nog elke
dag.
Ik ben als juf erg trots op deze kinderen. Wat
een toppers!!!
==================================

Groep 4
Wat hebben we in een korte tijd al veel
geleerd. We zijn met rekenen nog steeds druk
bezig met getallen op de getallenlijn plaatsen.
En dan natuurlijk wel op de juiste plek! Ook
zijn we bezig met klokkijken.
Met taal hebben we een gedicht leren
schrijven, het ging over iemand die we lief
vinden. Er zaten hele mooie gedichten bij.
Ook hebben we geleerd wat een zelfstandig
naamwoord en een lidwoord is. Bij een
zelfstandig naamwoord moeten we denken
aan mensen, dieren en dingen.
Vanaf maandag 7 september hebben we ook
een stagiaire in de klas, Kyra. Dus welkom
Kyra!
Kyra is een derdejaars stagiaire van de Pabo.
Dinsdag 22 september gaat groep 4 een
cultureel uitje maken naar de Fraeylemaborg.
We gaan met de Kunstbus richting Slochteren.
Maandag 21 september komt er iemand van
de Fraeylemaborg een gastles geven in de
klas. We hebben er zin in!
===================================

Groep 5
De tijd vliegt nu alweer voorbij. Zo beleef je
de eerste schooldag en zo ben je alweer drie
weken verder. De kinderen raken al steeds
meer gewend aan het ritme en het

werktempo van groep 5. Met de opdrachten
is het soms nog wel uitvogelen hoe het
allemaal werkt op de computer, maar ze
kunnen al steeds meer alleen.
Met Rekenen zijn wij bezig met klokkijken en
het op volgorde zetten van getallen t/m 1000.
Met Spelling hebben wij geoefend met het
schrijven van woorden met –ng of –nk en ook
met –eer, -oor, -eur woorden. Tijdens Taal
hebben wij geoefend met het langer maken
van zinnen en ook met het benoemen van
zinsdelen. Met Wereldoriëntatie maken wij
muurkranten over verschillende grondsoorten
en hebben wij kennis gemaakt met
Hunebedden tijdens Geschiedenis.

============================
Groep 6
Er zitten alweer drie school weken op. Wat
gaat de tijd snel. Ondertussen zitten we
allemaal weer in het ritme van school.
Komende week maken de kinderen voor het
eerst kennis met breuken. Hiervoor maken we
eerst gebruik van de breukenstroken. Verder
oefenen we verder met het leren klokkijken.
Zowel digitaal als analoog.
Nieuw dit schooljaar is topografie. Voor groep
6 gaat dit over Nederland. Afgelopen
woensdag hebben de kinderen de eerste les
gehad over Noord-Nederland. De kinderen
zochten m.b.v. een atlas op welke plaatsen er
op hun kaartje stonden. Zij hebben allemaal
oefenblad mee naar huis gekregen om zo te
kunnen leren voor de toets. Deze toets is op
woensdag 16 september. Zij hebben als tips
gekregen:
1 ) Leer kleine stukjes per keer (bijvoorbeeld
per provincie)
2 ) Leer niet op nummer (de toets is anders
genummerd dan het oefenblad)
3 ) Oefen ook met het correct schrijven van de
plaatsnamen.
Bij wereldoriëntatie hebben we het over
grondsoorten gehad. Welke grondsoorten zijn
er in Nederland te vinden en waar zijn ze te
vinden? In groepjes worden er muurkranten
gemaakt die zij presenteren aan de klas.

Groep 7

Groep 8

We zijn leuk bezig met de Gouden Weken. We
proberen elke dag een spelletje te doen,
waarbij overleggen, samen werken en elkaar
beter leren kennen centraal staat. Het spel
met de bal gaat steeds beter!

Deze eerste weken staan in het teken van
groepsvorming en afspraken maken. We
hebben de eerste week een paar doelen
opgesteld die we met de klas willen behalen.
De kinderen hebben deze doelen zelf bedacht
en gaan ze na iedere week ook even
evalueren. Heel leuk om te zien dat ze hier
zelf zo goed op letten!
De eerste toets staat ook al gepland. Vrijdag
18 september heeft groep 8 een topografie
toets over Europa. Vorig jaar hebben de
kinderen ook al toetsen gehad over Europa.
We gaan dit nog één keer herhalen, na deze
toets gaan we verder met de wereld.
Naast de toets staat er ook iets leuks op de
planning, groep 8 gaat op kamp! We hebben
er erg veel zin in en kunnen niet wachten tot
het 21 september is.

In groep 7 krijgen de kinderen te maken met
de topografie van Europa. Ter opfrissing
starten we met een toets over de provincies
en hoofdsteden van Nederland. De
hoofdsteden mogen de kinderen thuis
invullen op het kopieerblad dat ze meekrijgen.
Deze toets zal plaatsvinden op vrijdag 18
september. Op maandag 7 september krijgen
de kinderen hiervoor huiswerk mee.
Vorige week is Anneke Sterenberg van CEDIN
begonnen in de groep met een observatie en
gesprekken met individuele kinderen. We
hopen dat de kinderen met positieve verhalen
hierover zijn thuisgekomen. De komende
weken zal Anneke nog een aantal observaties
verrichten en gesprekjes voeren.
De tekenopdracht
van vorige week:
maak een ‘Name
bug’.

