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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:
17t/m 27 aug
vrijdag 28 aug
14 t/m 25 sept
21 t/m 25 sept

Gouden Weken
Margedag, kinderen vrij
Kindgesprekken
E-citotoetsen groep 4 t/m 8

Algemeen:
Beste ouders en verzorgers,
En dan is er al weer een week voorbij. De
eerste dagen zijn altijd even wennen, daarna
voelt het weer "gewoon". We willen jullie
bedanken voor jullie rust en begrip omtrent
de veranderende protocollen. Het vraagt
soms geduld en begrip. Misschien bent u het
niet altijd eens met de keuzes van ons bestuur
maar we zien dat u ons steunt als team in de
organisatie, fijn!

Aankomende vrijdagochtend zijn alle kinderen
vrij omdat de leerkrachten een margedag
hebben: we hebben KiVa scholing. KiVa is
onze methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling met daarin een antipest
programma.
In de volgende nieuwsbrief zal ik er meer over
vertellen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Postma

De lieveheersbeestjes
Nieuw schooljaar: Wat was het weer gezellig
bij de lieveheersbeestjes.
We zijn begonnen met ongeveer 15 leerlingen
in de groep. Jammer genoeg moeten we ons
nog steeds aan de coronamaatregelen
houden. Daardoor hebben we wel iets minder
contact met u als ouders.
Wat zijn we trots op alle kinderen die elke
ochtend zonder papa of
mama zo dapper de school binnen lopen.
Klasbord: om u toch zo nu en dan een inkijkje
binnen de groep te gunnen, geven wij u de
mogelijkheid om een app te installeren. In
deze app kunnen wij u af en toe een foto of
een berichtje sturen vanuit de groep. De
komende week krijgen de kinderen een brief
met informatie en de klascode mee.
Gym: Elke woensdagmiddag hebben we een
half uurtje gym van meester Jermain. In deze
periode geeft hij de lessen nog buiten. De
kinderen hoeven nog geen gymkleding mee
naar school. U hoort hier t.z.t. meer over.
Ondanks alle beperkingen maken we er een
fijn schooljaar van.

De Vlindergroep
De eerste week zit er op...voor iedereen even
wennen; weer naar school, een andere groep
en ook nog een nieuwe juf...
Wij hebben deze week veel gespeeld, zowel
binnen als buiten.
Wij besteden deze weken veel aandacht aan
de groep en de regels.
Ook hebben wij al even “gewerkt”, op het
raam hangen al mooie gekleurde vlinders!
Op woensdag krijgen de kinderen gym van
meester Jermain, nu nog buiten, de kinderen
hoeven nog geen gymkleren mee naar school.
Vanaf deze week mogen de kinderen gelijk
naar binnen en hoeven ze niet meer te
wachten op het plein.
Via de mail heeft u een uitnodiging gekregen
voor klasbord, leuk en handig als u deze gaat
volgen!
Heeft u vragen, dan hoor ik het graag!
We gaan er een gezellig en leerzaam
schooljaar van maken!
------------------------------------------------------------------------------------

De Bijengroep
De kop is eraf, ook de bijengroep is weer
gestart. Vanaf het schoolplein namen de
kinderen vorige week afscheid van hun ouders
en liepen met de juf mee naar de klas. Deze
week mogen de kinderen meteen doorlopen
naar binnen.
Om op de hoogte te blijven van hoe het lokaal
er uitziet, waar de kinderen mee spelen en
wat ze leren op school kunt u zich aanmelden
bij onze Klasbord-app. Hiervoor heeft u vorige
week een uitnodiging via de mail ontvangen.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld wilt
u dit dan alsnog doen?
De eerste weken van het schooljaar zijn
gouden weken en staan in het teken van
kennismaken. Ook maken we samen regels en
afspraken om goed met elkaar te kunnen
werken en spelen.
De bijengroep gymt, met ingang van deze
week, iedere woensdag van 9.15 tot 10.00 uur
in sporthal de Ringen. De les wordt gegeven
door meester Jitze Nicolai van het Huis voor
de Sport. Wilt u uw kind gymschoenen
voorzien van naam in een licht gymtasje mee

naar school geven? De tas met gymschoenen
blijft op school.

Houdt u er rekening mee dat de kinderen
vrijdag vrij zijn i.v.m. een margedag?
Wij hopen op een fijn schooljaar en een goede
samenwerking, mocht u vragen hebben dan
kunt u ons altijd mailen.
====================================

Groep 3
Wat hebben we al veel gedaan in groep 3.
En nog maar net begonnen. We hebben “ik”
geleerd , kunnen dit al lezen en schrijven! De
kinderen doen allemaal goed mee en hebben
er zin in. Ze zijn enthousiast en super aan het
werk.
Op woensdag hebben we gym in het
gymlokaal. Graag gymkleren meegeven en
gymschoenen.
Samen gaan we er een gezellig en fijn jaar van
maken!
==================================

Groep 4
Een nieuw schooljaar. Een nieuwe juf en ook
een nieuwe groepssamenstelling.
We zijn rustig en leuk gestart. We hebben
geschreven en getekend over onze vakantie
en moesten raden om wie het ging. We zijn
met rekenen gestart met de getallenlijn en
het maken van sprongen van 10.
Taal en spelling was voor ons gedeeltelijk
nieuw en dat vonden we dus wel interessant.
Voor begrijpend lezen moesten we raden wie
de verdachte was, we moesten de
aanwijzingen goed lezen. Ook hebben we
woensdag onze eerste gymles in het
gymlokaal weer gehad. Het was een gezellige,
eerste week!
===================================

Groep 5
De eerste schoolweek zit er alweer op! Het
was weer even wennen voor de kinderen,
maar dit wennen heeft niet erg lang geduurd.

Er is gekletst over de vakantie en we hebben
het gehad over wat ze kunnen verwachten in
groep 5.
De eerste weken staan in het teken van de
groepsvorming en daar is deze week een
begin mee gemaakt. Er zal dit jaar meer
gewerkt worden met de laptops. Allemaal erg
leuk en ze zijn erg enthousiast.
Net als vorig jaar zullen de gymlessen weer op
woensdag zijn. Dus graag op woensdag de
gymkleren mee.

============================
Groep 6
De zomervakantie is weer voorbij en we zijn
alweer een week onderweg. Wat was het fijn
om iedereen weer te zien. We zijn afgelopen
week rustig gestart om even weer aan alles te
wennen. Ineens is groep 6 de oudste groep in
school, omdat groep 7 en 8 nu in het VIPgebouw zitten. Dit vinden ze wel heel stoer.
We zijn aan het wennen aan een nieuwe
rekenmethode en nemen hier ook echt even
de tijd voor.
Ook zijn we bezig met de gouden weken. Een
periode waarin er extra aandacht is voor de
groepsvorming en het werken aan een leuke
sfeer in de klas.

===========================
Groep 7 & 8 algemeen
Welkom! Wat fijn dat wij allemaal gewoon
konden starten na de vakantie met volle
klassen. Wij zijn goed begonnen en de
kinderen beginnen hun weg al een beetje te
vinden. Voor groep 7 en groep 8 wel een
grote verandering want we zitten in ons eigen
VIP-gebouw (de noodlokalen naast Tante
Toos). Groep 7 start met 18 leerlingen en
groep 8 start met 23 leerlingen. Er zijn nog
wel enkele maatregelen wat betreft het virus.
We doen nog geen groeps-doorbrekende
activiteiten maar werken alleen in onze eigen
klas. We proberen het toilet zoveel mogelijk
alleen in onze eigen pauzes te gebruiken. De
groepen hebben een eigen ingangsdeur. De
kinderen hangen de jassen aan de kapstok en
ze hangen hun tas met lunch en tussendoortje
aan de stoel.
In ons VIP-gebouw hebben we een klein
leerplein waar de kinderen af en toe kunnen
werken en waar meester Dennis (onze

stagiaire onderwijsassistent die de kinderen
nog kennen van vorig jaar) kan werken met
een aantal leerlingen. Ook hebben we een
bibliotheek met hele leuke boeken voor groep
7/8, maar de kinderen zijn natuurlijk vrij om
een eigen boek mee te nemen van huis.
Sommige kinderen hebben geen koptelefoon
meer voor de laptop. Zouden ze er een van
huis mee kunnen nemen? Dit hebben ze
namelijk wel nodig voor de taal- en
spellingslessen.
=====================================

Groep 7
Om u een blik in de klas te geven, ziet u hier
op de foto’s hoe we de klas hebben ingericht.
De dagplanning
staat op het bord,
de weekplanning
en de weektaak
krijgen de kinderen
vanaf deze week
op papier. Verder
zijn we al goed

begonnen met de
gouden weken
waarin we weer aan
elkaar wennen,
bijkletsen en
afspraken maken.
Als u vragen of
opmerkingen heeft,
dan verneem ik dat graag via:
z.cordes@noordkwartier.nl

=============================
Groep 8
Zo, de eerste week zit er weer op. We hebben
gekletst, afspraken gemaakt, spelletjes
gespeeld en ook alweer gewerkt. Zoals
hierboven al staat zitten wij dit jaar niet in het
hoofdgebouw. U bent misschien wel
nieuwsgierig hoe ons lokaal eruitziet dus
hierbij foto’s van
het lokaal.

Vanaf 31
augustus
komt
meester
Dennis
stagelopen
bij ons in de
klas. Hij
komt op maandag, dinsdag en vrijdag.
Meester Dennis was vorig jaar stagiaire bij
groep 6.
Bij groep 8 horen natuurlijk ook een heleboel
andere activiteiten zoals het kamp. Wij zijn
aan het kijken of het lukt om een kamp te
organiseren in het begin van het schooljaar.
Zo gauw we meer informatie hebben,
brengen we u op de hoogte.
Mocht u ons willen bereiken onze
mailadressen zijn:
j.versteeg@noordkwartier.nl en
t.biewenga@noordkwartier.nl

