
 
 
 
 
 
 

31 augustus 2018 

het Toetertje 
Agenda    6 september 

 7 september 

 12 september 

 20 september 

 25 september 

 9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 Ouderavond 

 Bezoek molen de Korenbloem groep 7-8 

 School dicht i.v.m. staking (mogelijk) 

 High tea 

 Studiedag voor het team, leerlingen zijn vrij 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Groep 1-2  
 
 

We zijn gestart met het thema: Weer naar school 
De poppenhoek is het huis van oma en in de bouwhoek kunnen ze huizen 
bouwen, bijenhotels of schatkisten maken.  Het was wel even wennen voor 
iedereen. Het dagritme is net wat anders, maar dat komt allemaal vanzelf weer.  
We werken nu heel veel met de methode schatkist.  
Dus PomPom, Loeloe en zoem komen veel voor in de lessen.  
 
Daarnaast zijn we ook gestart met Kanjer. Hoe zat het ook al weer met die 
verschillende kleuren petjes? De kinderen konden het nog goed vertellen. 
We hebben het eerste verhaal gelezen uit Max en het 
dorpje. Nu weten we hoe Max het dorpje van de dieren 
met de verschillende petten ontdekt. Komende week 
gaan we vertrouwensspelletjes doen en een 
knutselwerkje wat past bij het verhaal. Op deze manier 
blijft er afwisseling in de Kanjer lessen. 
 
De momenten dat groep 4 bij ons in de groep zitten, verlopen gezellig als 
vanouds. 
Het is gezellig gymmen. Meester Oscar en juf Majka zetten alles klaar voor de les. 
Dus we kunnen snel beginnen. De grote kinderen die met Meester Oscar na ons 
gymmen ruimen alles weer op! 
 
Maandag was juf Sienie voor het eerst bij ons in de klas. Ze kwam met een leuk 
idee. 
We waren in de klas aan het praten over het bijenhotel van Zoem. Nu heeft zij 
een mooi “bijenhotel” in de tuin staan. 
We zullen maandag bij Sienie in de tuin gaan kijken. Zij woont in de Molenstraat 
naast Ilse. 
We vertrekken rond 9.30 uur. We zullen daar onze pauze hapjes op smikkelen en 
dan lopen we samen met juf Siennie terug naar school. Ik vermoed dat we 
uiterlijk om 10.30 uur weer terug zullen zijn op school. 
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Groep 4-5-6  We hebben inmiddels onze 2e lesweek afgerond. Wat 
hebben we een leuke klas! Een groep enthousiaste 
kinderen die enorm hun best doen. 
Een nieuwe weektaak, pittige lesstof, nieuwe vakken… 
Ze gaan er allemaal weer voor. 
De juffen zijn trots op jullie! 
 
Afgelopen week hebben de kinderen het eerste huiswerk 
meegekregen in hun huiswerkmap. In de map zitten, per vak, informatiebladen 
over het oefenen van deze lesstof. Het is de bedoeling dat het huiswerk uiterlijk 
komende maandag weer ingeleverd wordt (eerder mag ook!). De kinderen krijgen 
maandag weer nieuw huiswerk mee in hun map. 
 
Online oefenen (net als in de klas!) 
Thuis kunnen de kinderen ook online oefenen met software die we ook op school 
gebruiken. Bijvoorbeeld het extra oefenen van het automatiseren van sommen is 
heel zinvol. Rekentuin is daar geschikt voor: www.rekentuin.nl De kinderen  
hebben als inlog en wachtwoord: eigenvoornaam45 
Van Rekentuin is er ook een  taalvariant: www.taalzee.nl Ook heel geschikt om 
eens mee te oefenen! De login en het wachtwoord is hetzelfde als bij Rekentuin. 
 
Ook heeft u deze week een mail ontvangen waarin tips staat voor het online 
oefenen van spelling. 
 
 
   
 
 
Faqta. 
We zijn  gestart met nieuwe thema’s van Faqta. Voor groep 4 is dat: Onderweg. 
We hebben al geleerd hoe een fiets in elkaar zit, waarom het frame zo sterk is en 
welke onderdelen er allemaal op een fiets zitten. We hebben ontdekt wat lassen 
is. Ook: wat kom je allemaal tegen onderweg als je aan het fietsen bent. En hoe 
fiets je veilig en wat is de dode hoek? We kennen verschillende soorten 
verkeersborden.  
Afgelopen week hebben we gezien hoe een auto wordt gemaakt. We hebben ook 
gezien hoe de eerste auto’s eruit zagen en welke vervoersmiddelen je vroeger 
nog meer tegen kwam op straat. En dat er in het begin van het autotijdperk 
helemaal nog geen verkeersregels waren! We weten nu waarom verkeersregels 
zo belangrijk zijn. 
 
Groep 5&6 heeft het thema: van mond tot kont. We hebben al geleerd wat een 
gezond ontbijt is en  kritisch gekeken naar (vette) snacks. We weten het belang 
van biologisch eten voor onze gezondheid en voor het welzijn van dieren. 
Afgelopen week hebben we geleerd waarom (vette) vis eten gezond is en we 
hebben kennis gemaakt met verschillende veel-gegeten vissen.  We weten 
waarom pinda’s en bananen voedzaam zijn. En we kunnen antwoord geven op de 
vraag waarom bananen krom groeien. Vraag maar eens! 
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Ouderavond   Op 6 september is er een ouderavond. Deze begint om 19.30 uur. 
Als bijlage is toegevoegd: 

 De uitnodiging 

 Jaarverslag MR 

 Notulen vorige ouderavond 

 Financieel verslag 2017-2018 AC 

 Begroting 2018-2019 AC 
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