
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 oktober 2018, jaargang 2018/2019, nummer 07 
 
 

Agenda 
 
13 oktober : tuinochtend 
22 t/m 26 oktober : herfstvakantie 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Nieuwe kapstok 
Afgelopen week is er een nieuwe kapstok geplaatst bij Bee Happy.  
Met veel dank aan Esther, die de activiteit ontwikkeld heeft. In de  
vakantie wordt de wand geschilderd. Nu is er plek voor de jassen. 
 
Tuindag 13 oktober 
Zaterdag zijn we met 15 mensen! Er zijn veel kleine klussen die uitgevoerd  
moeten worden. Mocht je alsnog besluiten om te komen, welkom! We  
hebben zelfgebakken appeltaart van Dries en een heerlijke lunch tussen  
de middag. We beginnen om 9.00 uur.  

 
Kinderboekenweek 
Er zitten al kassabonnetjes in het trommeltje op de koffietafel. Inleveren kan nog! 
 
Fijn weekend allemaal! 
Groetjes, 
Janny  
 

 

Gezocht….verkeersouder! 
 
Wat doet een verkeersouder, denk hierbij aan;  

 Veiligheid kinderen in verkeer voor en na schooltijd 

 Voor en tijdens evenementen (Sinterklaas, verkeersexamen) extra  
aandacht een verkeersveiligheid meegeven 

 Fietscontrole organiseren/uitvoeren  
 Contact houden/meedenken met bestuur van onze school, gemeente,  

RSG en buurtbewoners over verkeersituatie op en rond school 

 Veilig Verkeer Nederland in de gaten houden 

Voor verdere informatie kun je terecht bij Fenja (moeder van Emma, Eva en  
Sophie) 
 
 
 

Kinderraad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen week hebben we de eerste kinderraad bijeenkomst gehad. We  
hebben het gehad over duurzaamheid, we kwamen op een paar ideeën,  
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bijvoorbeeld vaker naar de kachel kijken, kachel iets lager zetten, zonnepanelen, composteren, plastic container en 
groen container. 
De taakverdeling is als volgt:  
Annemijn is voorzitter, de agenda wordt verdeeld, Karel schrijft een stukje in het bulletin en Jurre maakt de notulen. 
Het doel van de kinderraad is om bepaalde punten van de school te verbeteren, luisteren naar ideeën van kinderen en 
deze in te brengen en problemen oplossen. 
Tijdens de vergadering van de overblijfouders afgelopen week is een deel van de kinderraad al gelijk ingezet en 
gevraagd om mee te denken met Janny en de overblijfouders. 
 
Groetjes, 
Karel 
 
 

Kerstworkshop woensdag 12 december 
 
Ook al is Sinterklaas nog niet in het land, toch even jullie aandacht voor het volgende; we hebben 
op onze school een prachtige traditie en dat zijn de kerstworkshops. Hierin zijn jong en oud in een 
hele bijzondere en fijne sfeer creatief met elkaar bezig.  
 
Dit hopen we ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen met steun van veel ouders. Dus heb je een 
leuk idee, schrijf je in! 
 
Er komt een intekenlijst voor de kerstworkshops en deze ligt eerdaags bij de koffietafel! Handig 
om hierop ook je telefoonnummer te noteren voor de kerstworkshop app. 
 
Voor ons is het erg fijn als je de workshop ook wilt voorbereiden en ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dit betekent dat je 
een voorbeeld (klaar op 7 december in de hal om 8.30 uur) maakt en dat je de materialen op 12 december klaar hebt 
staan, zodat je 2 x een groep van ongeveer 10 kinderen kunt begeleiden. Je hebt 2 x 45 minuten en aan het eind van de 
ochtend wordt dit in de viering geshowd. De kinderen zijn vaak heel trots, leuk om te zien. 
 
Veel materialen zijn op school te vinden, voor speciale materialen en bijbehorende kosten even met de KV groep 
overleggen. Er is budget. Wij hebben een ideeënboek liggen, hier kun je inspiratie opdoen. 
 
Mocht je niet kunnen voorbereiden, maar wel op 12 december kunnen helpen is dit ook erg fijn. Dan delen we je in bij 
iemand die de voorbereiding al doet. Dit kun je op het inschrijfformulier ook aangeven.  
 
Denk niet alleen aan knutsel activiteiten. Ook muziek, dans, fotografie, of een andere vorm wordt zeer gewaardeerd. 
 
Voor verder vragen, schiet ons aan of mail ons (marielladereuver@gmail.com). 
 
In een latere nieuwsbrief volgt er meer informatie. 
 
KV team; Debbie en Mariella 
 
 

 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 
Deze week zijn we druk geweest, we hebben het over de spin 

gehad. De 2-jarigen mochten spinnen stempelen, de 3-jarigen hadden de uitdaging om een spin te vouwen en de 
pootjes van de spin te knippen en op te plakken. Uiteraard horen er ook oogjes op en een mondje. Kijk maar eens in het 
lokaal hoe mooi alles is geworden.  
In de gymzaal hebben we in de tuin gewerkt. Alle blaadjes vielen van de boom en wij mochten ze oprapen en een 
parcours lopen en dan de blaadjes netjes in de mand stoppen. 
 
In de kring hebben we een spinnenweb gemaakt met een bol wol. Leuk! Kijk maar naar de foto. Donderdag hebben we 
een echte spin bekeken en daarna buiten flink gezocht naar een spin, maar helaas zonder resultaat.. 
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Bij de BSO hebben we deze week spookjes geknutseld. Ze zijn allemaal verschillend geworden. Blij, boos, grappig… We 
hebben het lokaal er mee versierd. Ook hebben we ze nog even buiten in de boom gehangen, daar gingen ze wapperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 

 
 

De Toverhoed 
 
Agenda 
 Ouders die een GGD vragenlijst mee hebben gekregen over logopedie, graag 
invullen en retourneren voor 19 oktober 
 19 oktober is geen vrije dag, maar gaan we gewoon naar school 

 2 november: wij doen mee met de viering 
 19 november: surpriseavond, we gaan de lokalen helemaal aankleden en versieren 
voor het thema sinterklaas, schrijven jullie het vast op in jullie agenda? 

Hoera, Mert is 6 jaar geworden!! We hebben het op donderdag gevierd. Gefeliciteerd 
Mert.  
 
Keuzewerk 
Afgelopen maandag hadden we veel leuke activiteiten met Keuzewerk. De kinderen 
krijgen zo een leuk en divers aanbod, daar zijn we heel blij mee. Voor aanstaande 
maandag staan er ook al weer leuke dingen op het programma. De intekenlijsten voor 
na de herfstvakantie hangen weer op het bord. Na de herfstvakantie gaan we starten 
met het thema fietsen en de fietsenmaker. Het is leuk als keuzewerk activiteiten hierop 
aansluiten, maar het hoeft niet persé, activiteiten in de natuur blijven leuk, vooral nu het 
herfst is.  
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De letter van de week is de letter : L. 
Met rekenen hebben we de getalbeelden van 1 t/m 6 geoefend.  
Met gym hebben we geschommeld, een parcour afgelegd, gesprongen over de bank (een hazensprong en 
een kikkersprong) en lekker geklommen. 
 
Bedankt 
Maud is gelukkig weer helemaal beter. Ze is in het ziekenhuis ontzettend verwend met allemaal mooie 
kaarten, tekeningen en cadeautjes. Veel ouders en klasgenootjes hebben van zich laten horen en dat was 
erg fijn voor Maud en voor Hester. Bedankt allemaal! Ook Fenja en Erna, wat fijn dat jullie de vervanging 
zo goed op jullie hebben genomen! 
 
 

Thema Vriendschap: Kinderboekenweek 
Bijna alle kinderen hebben hun allermooiste boek gepresenteerd. De boeken 
van de kinderen staan tentoongesteld in beide groepen. Wat worden er veel 
mooie boeken gelezen, heel leuk om te zien! Mochten jullie nog kinderboeken 
hebben gekocht bij de Readshop dan kunnen jullie het bonnetje inleveren bij 
Marian van de bibliotheek, of bij ons, voor de korting. Het thema vriendschap is 
al heel zichtbaar in de groepen. De kinderen hebben een fotolijst gemaakt, met 
hierin een foto van hun vriendjes, ook werken we aan een vriendschapsslinger 
(deze hangt op de gang). Alle kinderen hebben getekend en geschreven over 
hun vriendschap, dit is te lezen in de rapportfolio’s.  

 
We hebben een heel leuk liedje geleerd dat bij het thema vriendschap past, het gaat zo: 
 
Heb je grote oren, of een kleine bril 
Staartjes in je haar omdat mama dat zo wil? 
Sproeten op je wang, een neus als een konijn? 
Iedereen is anders en dat is juist zo fijn.  
Iedereen is anders en dat is juist zo fijn.  
 
Heb je bruine ogen, of zijn ze donkerblauw 
Draag je gekke schoenen die je eigenlijk niet wou? 
Wiebel, wiebeltanden, welke zal het zijn? 
Iedereen is anders en dat is juist zo fijn.  
Iedereen is anders en dat is juist zo fijn.  
 
Tuinouders gezocht 
We zoeken nog ouders die willen helpen met het onderhoud van de tuin. Margrete (inmiddels zijn haar kinderen van 
school af) komt regelmatig in de tuin werken maar kan daar hulp bij gebruiken. Wie heeft groene vingers en wil komen 
helpen? Je kunt je aanmelden bij ons of bij Janny.  
 
Logopedische screening 
Rond de leeftijd van 4-5 jaar doet de logopedist een spraak- en taalscreening. Alle kinderen 
die tussen 01-07-2013 en 01-07-2014 zijn geboren hebben een vragenlijst van de GGD 
meegekregen. Willen de ouders van deze kinderen de vragenlijst invullen en voor 19 oktober 
inleveren bij ons? Wij vullen zelf ook een vragenlijst in. Inge Bakker, de logopedist die aan 
onze school verbonden is, zal na de herfstvakantie komen voor een spraak- en 
taalscreening. Als uw kind in aanmerking komt voor deze screening dan laten we het weten.  
 
Een fijn en zonnig weekend allemaal,  
Caren, Mariska en Hester 
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Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Joepie! Iedereen heeft typetuin! Hier hebben de kinderen van groep 5 enorm naar uitgekeken. We doen ons best om elke 
donderdagmiddag tijd aan typetuin te besteden. We hebben vandaag samen de introductie filmpjes gekeken en de 
spelomgeving leren kennen. De kinderen konden na hun eerste keer inloggen zelf hun wachtwoord veranderen, deze 
wachtwoorden hebben wij op school dus niet. Dus zorg dat je het wachtwoord en de gebruikersnaam uit je hoofd weet of anders 
op een papiertje hebt staan, want ook op school mag je typetuin doen!  
De middag hebben we afgesloten met levend kwartet. Er werd ontzettend fanatiek en tactisch gespeeld. Wel hebben we het 
spel na afloop even goed nabesproken met elkaar. Nog een keer de regels herhaald en even duidelijk het verschil tussen tikken 
en duwen besproken. Het is een spel waarbij je moet samenwerken, communiceren, tactisch moet zijn en elkaar kan 
aanmoedigen. 
 
Fijn weekend! 
Laura 
 
 

Wolkenwoud 
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
 
Spelling:  
In groep 3 stonden de letters uu, ij, en ie centraal. 
We zijn gestart met het schrijven van zinnen in ons schrijfschrift. Daarbij 
hebben we veel aandacht besteed aan spaties en dat er aan het einde van 
de zin een punt staat. 
Groep 4 en 5 zijn deze week met de s/z en v/f aan het stoeien.   
 
Rekenen: 
Groep 3 is bezig met optellen en aftrekken tot en met 20 en de plek op de 

getallenlijn. 
Groep 4 is druk met klokkijken en ook met de plek op de getallenlijn. 
Groep 5 splitst getallen in eenheden, tienvouden en honderdvouden en oefent met delingen. 
 
Project:  
In de groep hangen al onze taalalbums met prachtige gedichten over vriendschap. De dichtvorm was AABB of ABAB. Groep 3 
heeft een groepsgedichtgemaakt en de rijmwoorden zelf geschreven. Kom gerust eens langs om de gedichten te lezen. 
’s Middags hebben we van een A4-tje een boekje gevouwen. Ze mochten dit boekje zelf vullen met tekeningen en woorden over 
vriendschap. 
 
Observatiekring: 
Deze week zijn we gestart met de observatiekring. Eva en Eva hadden een voorwerp meegenomen die ze in een voelzakje 
stopten. Iedereen mocht voelen en een eigenschap van het voorwerp benoemen; glad, bobbelig, ruw, zacht, rond, scherp…. 
Daarna werden er vragen gesteld en kon er geraden worden. Op de gang hangt een lijstje waarop kinderen zichzelf kunnen 
inschrijven. 
 
Boekbespreking: 
Om de vrijdag houden we een boekbespreking. Elk kind komt een keer aan de beurt. Tijdens zo’n boekbespreking vertel je de 
titel, auteur en illustrator van het boek. Ook vertel je waarom je dit boek hebt gelezen en waar het over gaat. Uiteindelijk lees je 
een stukje voor, misschien is het nodig om ons voordat je begint met voorlezen even uit te leggen waar in het verhaal je start.  
Jurre en Jessie zijn al aan de beurt geweest. Ze hebben de andere kinderen erg nieuwsgierig gemaakt naar hun boek! Naast de 
boekbespreking schrijven de kinderen ook een korte recensie. Deze recensies plus een foto van het boek hangen in onze 
boekenhoek.  
De planning van wie wanneer aan de beurt is en formulieren die kunnen helpen bij het voorbereiden hangen op het prikbord.  
 
Keuzewerk:  
Deze week konden de kinderen kiezen uit druktechnieken, sport/spel, boekenleggers vlechten, pompoen uitsnijden, op bezoek 
bij de hoefsmid, herfstramen maken en gelukssteentjes maken in een mooi versierd doosje. 
 
Volgende week staat het keuzewerk in het teken van Halloween. Inschrijven kan in het halletje bij Sterrenhemel en 
Wolkenwoud. 
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Typetuin 
Alle kinderen van groep 5 zijn nu gestart met typetuin. Iedere dag oefenen ze een kwartier op school. Ze zijn heel enthousiast. 
Fijn dat er thuis ook al volop geoefend wordt. 
 
Nieuwsbegrip 
De tekst van nieuwsbegrip ging over de grap van kunstenaar Banksy, zijn tekening vernietigde zichzelf nadat het verkocht was 
op een veiling. In de zin hiervoor zie je 2 dikgedrukte woorden. Daar ging het over met nieuwsbegrip; moeilijke woorden in een 
tekst. Om erachter te komen wat een woord betekent kan het helpen om een stukje verder of een stukje terug te lezen. Ook 
kunnen de plaatjes soms meer duidelijkheid bieden. En anders heb je natuurlijk altijd het woordenboek nog!    
 
Gym 
Tijdens gym hebben we ‘lijnbal’ gespeeld. Dit is een spel waarbij je in teams van 3 tegen 3 een bal onderhands over een lijn 
heen werpt. Je probeert de bal bij je tegenstanders op de grond te gooien. Telkens als je team de bal geworpen heeft, draai je 
door in het veld (zo sta je altijd een keer vooraan, rechtsachter en linksachter). Het was een lastig spel, maar ging eigenlijk al 
best goed.  
 
Wie kan er volgende week met ons meefietsen naar de gymzaal? Er hangt een nieuwe lijst naast de deur die weer 
ingevuld mag worden 😊.  
 
Fijn weekend!  
Rowena & Laura  
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Sterrenhemel 
 
Wat een prachtig weer was het deze week. Behalve buiten spelen moest er ook 
gewerkt worden. Met keuzewerk is er weer volop plezier gemaakt. In dit bulletin staan 
verschillende foto’s met impressies van het keuzewerk.  
Het zou geweldig zijn als veel ouders mee doen. Met 1 of 2x worden we al zo blij! 
Iedereen heeft wel iets waar hij/.zij goed in is. Het kan ook buiten school plaatsvinden, 
denk aan paddenstoelen onderzoek, herfstwandeling, in de schooltuin werken, buiten 
schilderen. 

 

 
Christa en René stuurden jullie een mail met data waar rekening mee gehouden kan 
worden en nog de oproep voor het hulp formulier, niet alle formulieren zijn ingeleverd.  
 
We vierden de verjaardag van Maarten. Aanstaande maandag viert Denise haar 
feestje.  
 
De kinderraad is bij elkaar geweest, deze week hebben we een vergaderkring gehad. 
De KR kinderen, Denise en Lynn, vertellen wat er aan de orde is geweest.  
 
Elke week hebben we een observatie kring. Deze week had Maarten een fossiel 

meegenomen. Echt prachtig en het gaf zoveel gesprekstof. Volgende week neemt Milou iets mee voor de observatie 
kring.  
 
Siem gaat maandag handen schudden. 
 
In de gymzaal oefenden de kinderen met het overgooien van de bal en het leren vangen. Ook kwamen de eerste 
spelregels van lijnbal aan de orde. We eindigden met een spel.  
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De kunstenaar Banksy is een bijzonder persoon, die graag anoniem wil blijven. In de tekst kwam nog meer moeilijke 
woorden aan de orde. We zagen het filmpje waarin het schilderij werd versnipperd. 
 
Vrijdag a.s. komt Hans, de vader van Lynn, in de kring om ons te vertellen over zijn missie in Mali. Toen hij daar verbleef, 
schreven de kinderen twee keer een brief aan hem.  
 
Ook doet vrijdag Yi zijn boekenkring. 
 
Halloween leeft al een beetje onder de kinderen. We gaan erover knutselen en tekenen…daarom zoeken we jampotten. 
Maandag a.s. gaan we met jampotten werken. Als jullie er een paar hebben, graag maandag ochtend meenemen.  
 
Groep 3: de 3e jaars zijn nu bezig met de lange klanken (oo, ee, uu, aa) en de tweetekenklanken (ui, ie). Lezen jullie 
elke dag even met je kind? Met rekenen zijn we met de bus sommen begonnen. Dit worden al heuse optel- en 
aftreksommen. We noemen ze ook nog erbij en eraf… 
 
Groep 4: we zijn de f/v en s/z woorden aan het leren. Dit noemen we weet woorden. Je kunt het niet goed horen en 
moet dus weten dat verf met v en feest met f begint. Met rekenen komt het splitsen terug.  
 
Groep 5: met spelling worden de woorden geoefend en geleerd die een verandering hebben van f naar v en s naar z. 
Bijvoorbeeld roos, roze. Schroef en schroeven. Een moeilijke categorie. Rekenen gaat verder met tafels en delen maar 
ook met splitssommen. 126 +19 = 126 +4 en dan nog 15. 
 
Volgende week vrijdag doen we mee in de viering.  
 
Ps. Binnenkort gaan we plastic doppen op school verzamelen…bewaar ze maar alvast. 
 
Fijn weekend, 
Ragnhild en Helma  
 
 

 

De Boomhut 
 
Agenda 
Maandag 22 oktober: Herfstvakantie 
Vrijdag 2 november: Wij zitten in de viering. Komen jullie kijken? 
 
Afgelopen zondag was Jesse jarig. Hij is 8 jaar geworden. Nogmaals gefeliciteerd! Maandag 
vierden we het fijn met elkaar in de kring. Een gezellig feestje met een lekkere gezonde 
traktatie!  
 
Weekdoelen spelling 
Groep 3: herhaling van de lange klanken en daarnaast de tweetekenklanken ij, ie en ui. 
Groep 4: woorden met begin f en v.  
 Groep 5: s verandert in z, f verandert in v. roos-rozen, graaf-graven 

 
Weekdoelen rekenen 
Groep 3: aanvullen tot 10 
Groep 4: sommen tot 20 
Groep 5: deelsommen in een verhaal, de basis hiervoor is het kennen van de tafelsommen. 

 
 
 
Fleur en Julia lezen een stukje voor uit het 
voorleesboek van Dolfje Weerwolfje. Spannend 
joh! 
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Project 
We zitten nog in het thema van de Kinderboekenweek, vriendschap. Ik las een gedeelte van het boek een vriendje voor altijd 
voor. Alleen zijn is niet leuk, maar met een beetje elektriciteit, magie en geluk verschijnt een verzonnen vriendje precies 
wanneer je hem of haar nodig hebt. Hierna hebben de kinderen een eigen verzonnen vriendje bedacht en getekend. Waar kan 
dit vriendje jou bij helpen? Wat gaan jullie samen allemaal doen? Er zijn fotolijstjes van gemaakt en ze hangen/staan in de 
groep.  
 
Gym 
Een drie onderdelen les met beginnend trefbal, monsterbal (een geinig mikspel, vraag maar even ;)) en tipsalto.  
We hebben deze week ook gymafspraken gemaakt. Voor het fietsen, het omkleden en de afspraken die gelden in de gymzaal. 
Ze hangen op onze zo doen wij dat boom.  
 
Kiva 
We hebben gesproken over afspraken. Waarom maken we ze eigenlijk? Welke afspraken hebben jullie thuis? Zijn er in het 
verkeer? Maar ook vragen als: waar word je blij van? Hoe kun je een ander blij maken? 
We hebben geoefend met ik-taal in rollenspel.  
 
Keuzewerk 
De kinderen zijn onwijs enthousiast over keuzewerk! Deze week waren er ook weer toffe activiteiten waaruit de kinderen konden 
kiezen. Ouders, onwijs bedankt voor jullie creatieve ideeën!  
 
Fijn weekend allemaal en tot maandag. 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda 
Maandag 15 okt.:             Groep 6/7/8:Tafel van 6 leren.  
                                         We toetsen de eerder geleerde tafels van 1-2-4-5-6-10.  
                                         Groep 8 ook schema van breuken/procenten/kommagetallen 
Woensdag 17 okt.:           Groep 7/8: Ontleden oef.5 blz.11 (onderwerp). 
VAKANTIE 
Maandag 29 okt.:             Neem iets mee dat met ons thema ontdekkers hervormers te maken heeft. Het kan iets 

Christelijks, een wetenschappelijke ontdekking, iets uit Amerika of andere 
ontdekkingsreizen zijn. 

Woensdag 31 okt.:           Groep 7/8 ontleden oefening 6 en groep 8 werkwoordspelling (stroomdiagram t.t.) 
 
 
Schema verhoudingen (breuken/procenten/kommagetallen): 
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Tekst en Taal 
Een woord start is een mooie manier van poëzie. 
Elke regel moest beginnen met hetzelfde woord. 
In de laatste regel mochten de kinderen iets veranderen: 
 
Vriend 
Vriend vanaf het begin 
Vriend waar ik altijd terecht kan 
Vriend om te lachen 
Vriend om bij te huilen 
Vriend voor altijd 
Jij bent mijn beste maatje 
 
Keuzewerk 
Ons 3e blok keuzewerk gaat 30 oktober van start. Een goed gevuld blok met veel afwisseling! Bedankt voor de 
aanmelding. Leuk is dat ook ‘oud’ ouders komen helpen. 
 
20, 27 november en 4,11 en 18 december gaat ons 4e blok keuzewerk plaatsvinden. 
Steeds van 13:30 uur tot 14:45 uur. Ons onderwerp is dan: Techniek! 
Mochten jullie nog tips hebben of mensen (familieleden, professionals, buren, enz.) weten die ons kunnen helpen, dan 
horen wij het graag! Dat mag naar: leonie@jenaplanepe.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuzewerk yoga & massage: 
We leerden hoe de mensen in Thailand elkaar masseren (Thaise massage) 

 
Boek - ‘daten’ 
Afgelopen maandag hadden de meeste kinderen hun huiswerk goed gemaakt. 
Iedereen had een ingepakt boek mee met hierop 4/5 kernwoorden die pasten bij 
het boek/verhaal. In de kring hebben we proberen te raden welk boek het zou zijn 
en van wie. Een echt ’feestje’, tijdens het uitpakken! En uitwisselen. 
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Dag van de talen 
Vrijdag waren er veel leerlingen van RSG bij ons om een Engelse les te geven. We weten nu hoe je de goede delen op 
de kleurplaat kunt vinden. A boat between two bridges, and a mouse in front of…. Goed gedaan oude en huidige ’t Hoge 
Landers! 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe spellingscategorieën 
Deze week zijn we gestart met 4 nieuwe categorieën die we 4 weken lang gaan oefenen. Wanneer we zien dat de 
kinderen de categorieën al goed beheersen, zullen we deze kinderen met hun eigen gekozen doelen laten werken. Voor 
de kinderen die de categorieën nog lastig vinden, bieden we extra ondersteuning. Bijvoorbeeld door de woorden 
nogmaals te flitsen of korte, extra dictees. 
 
De categorieën voor de aankomende periode zijn: 

Groep 6, 7 en 8: 
Categorie 24: Je hoort –ug of –luk, maar je schrijft –ig of –lijk     (geweldig/heerlijk) 
Categorie 26: Je hoort een s, maar je schrijft een c    (citroen) 
Categorie 27: Je hoort een k, maar je schrijft een c    (cactus) 
 
Groep 7 + 8 extra:  
Categorie 30: Je hoort –tsie, maar je schrijft –tie   (vakantie, notitie)      

 
Groep 8 
Op vrijdag 19 oktober gaan de kinderen uit groep 8, ‘s ochtends onder schooltijd, naar de RSG om te kijken en ervaren 
hoe het er is. 
 
Op dinsdagavond 30 oktober van 19:00 uur tot 20:00 uur is er een VO infoavond hier op school. Kinderen uit groep acht 
mogen deze avond samen met hun ouders/verzorgers bezoeken.  
  
 
Groetjes namens het bovenbouwteam: Nienke, Nicolet, Leonie en Peggy


