
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 oktober, jaargang 2018/2019, nummer 08 
 
 

Agenda 
 
22 t/m 26 oktober : herfstvakantie 
dinsdag 30 oktober : 19.00 uur-20.00 uur: VO-info avond groep 8 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Bee Happy 
Woensdag is er een brief meegegeven aan de ouders van Bee Happy. In de bijlage bij dit bulletin vind je de brief. 
 
Tuindag 13 oktober 
Wat een fantastisch weer hadden we met onze tuindag afgelopen zaterdag. Het was bijna te mooi om aan het werk te 
moeten. Margrete had een lijstje gemaakt met werkzaamheden en er is enorm veel gedaan. We waren met een fijne 
groep mensen. Het was weer erg gezellig! Dank ouders en kinderen voor jullie hulp! 

 
Herfstvakantie  
In de herfstvakantie wordt er weer 
geschilderd in school. We zijn 
benieuwd hoe het er na de vakantie 
uitziet.  
 
Fijne vakantie allemaal! 
 
Groetjes, 
Janny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luizencontrole 
 
Zoals altijd direct na de vakantie, zal een aantal moeders weer de luizen- 
controle doen bij alle stamgroepleiders en leerlingen. 
Als er hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de coördinator van de werkgroep, 
Danielle Lamberink contact daarover op. 
Zijn er vragen, dan kan er altijd per email contact worden opgenomen  
met Danielle (daniellelamberink@gmail.com). 
 
Fijne vakantie namens de ouderwerkgroep 
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Pompoenpotterparty 
  
Beste Jenaplanners, 
Een poosje geleden vroeg ik aan Rowena of jullie, als school, zouden willen helpen met de organisatie van de Pompoen-
Potter-Party op 2 november in het Kulturhus.  
Eigenlijk wist ik al dat we op jullie kunnen rekenen, want ik ben zelf juf geweest op jullie school. 

Dat jullie allemaal zò enthousiast aan de slag zijn gegaan, is hartverwarmend. 
We proberen de werkstukken te verwerken in een heuse “’T Hogeland Diagon Alley” en jullie 
zijn van harte uitgenodigd om er doorheen te wandelen! 
Natuurlijk krijgen jullie je kunstwerk weer terug. 
Ook zijn we heel blij met het aanbod van de Bovenbouwers om als vrijwilliger mee te doen. 
Na de vakantie gaan we daar nog even voor rond de tafel zitten. 
Superbedankt voor jullie medewerking en we maken er een gezellig toverfeest van samen! 
 
De party is van 16.00u. tot 20.00u (zie uitnodiging) en de entreekaartjes kosten €1,00. 
Graag verkleed komen (als je wil) en als je met de auto komt kun je parkeren op de markt. 
 

Een hele fijne vakantie gewenst en graag tot de 2e! 
Hartelijke groetjes, Anne en Ton 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

 
Deze week hebben we in de kring een 
verhaal verteld met herfstgeluiden. De 
kinderen moesten opletten wanneer ze het 
geluid mochten laten horen. Zo waren er 
schudkokers voor de regen en een koker om 

wind te blazen, maar ook een bakje met blaadjes om te ritselen.  
 
We hebben een herfstwandeling bij camping de Jagerstee gemaakt. Tijdens de wandeling 
hebben we naar pijlen en naar kabouters gezocht. En allerlei spelletjes gedaan, zoals bomen 
knuffelen, met bladeren gooien en liedjes zingen. 
De mamma van Sophie Schuurman heeft herfstkoekjes gebakken. Het waren blaadjes in 
verschillende kleuren en ze waren super lekker! Nogmaals dank. Oudercommissie, jullie 
bedankt voor het vervoeren van de kinderen.  
In de kring hebben we donderdag de foto's op de tv bekeken. Zichzelf zien op de smart tv 
vonden veel peuters heel erg grappig. 
Verder hebben we met de kinderen van boven de 3 jaar nog veel geteld met kastanjes en de 
cijfers bekeken. 
 
Donderdag nam Sophie van Laar afscheid. Ze gaan verhuizen. Veel plezier op je nieuwe plekje. 
 
Bij de BSO is deze week een mummie spel gedaan. De opdracht was: wie wikkelt als eerste zijn of haar teamgenootje in?? Het 
was best ingewikkeld. 

 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 
herfstvakantie! 
Team Kiddo’s 
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De Toverhoed 
 
2 november:  wij doen mee met de viering 
9 november:  we hangen de gesprekslijsten op 
14 november:  studiedag 
16 november:  rapportfolio's gaan mee naar huis 
19 november:  surpriseavond (ouders helpen op school met aankleding van het lokaal voor 

Sint) 
 
Deze week lagen er twee Toverhoedjes in het ziekenhuis; Bram en Lizzy 
kwamen elkaar tegen met beiden een gebroken arm. Beide armen zijn gezet 
en ze hebben nu allebei gips. We hebben dit in de groepen besproken en de 
kinderen hebben mooie kaarten en tekeningen voor ze gemaakt. Heel veel 

beterschap voor jullie allebei!  
 
Na de herfstvakantie start Lise in toverhoed Geel. Sommige kinderen kennen haar misschien nog van 
Kiddo's. Lise woont op dit moment in Ethiopië, ze zal een maand bij ons op school blijven en daarna gaat 
ze weer terug. We wensen Lise een hele fijne tijd toe bij ons in de Toverhoed.  
 
We sluiten deze week het thema Kinderboekenweek af, de kinderen hebben hun mooie boeken weer 
mee naar huis genomen. We gaan het hele jaar nog vaak hebben over vriendschapen, de prachtige 
schilderijen blijven nu nog even staan, zodat we er op school nog even van kunnen genieten. We hebben het met Kiva 
veel gehad over elkaar helpen, wat moet je doen als er iets gebeurd wat je niet leuk vindt, wat kun je doen als je ziet dat 
iemand alleen is en/of verdrietig is? In de lees- en schrijfhoek hebben de kinderen kaarten gemaakt voor iemand die een 
kaartje verdiende. Van Rik de Pauw kregen ze een dikke duimen stempel.  

Keuzewerk 
Maandag waren er weer veel leuke activiteiten te doen met het keuzewerk. De lijsten voor na de vakantie hangen weer 
op het bord. Het thema is dan de fietsenmaker. Komen jullie ons weer helpen? 

 
Namen schrijven 
We zijn hard aan het oefenen met het schrijven van je eigen naam, in zowel groep 1 als groep 2. Voor 
de kinderen die het nodig hebben is er een voorbeeldkaartje met hun naam. Voor sommige kinderen is 
het nog lastig om hun naam te schrijven. Zouden jullie dit thuis willen oefenen? 
 
Schrijfdans 
Toverhoed geel was deze week aan de beurt met Schrijfdans. Zij hebben de robot dans gedaan en 
geschreven en gewerkt met rechte lijnen en scherpe hoeken.  
 
Rekenen 
We hebben geoefend met schatten, woorden als voorspellen en een gokje wagen kwamen voorbij. We 
hebben verschillende activiteiten gedaan, handje wandje en pakken tot plakken waarbij de kinderen 
een schatting moesten maken van het aantal beurten die nodig waren. Op een 
knijpkaart konden de kinderen hun schatting aangeven.  
 
Taal 
We hebben woorden opgeschreven die te maken hebben met vriendschap. 
Met zijn allen hebben we aan een mooi groepswerk gewerkt waarin al deze 
woorden komen te staan (schrijven de kinderen zelf over) zodat we er nog 
vaak op terug kunnen kijken.  
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Ook hebben we de letters m, l en b geoefend. We hebben allerlei spelletjes gedaan met plaatjes die met deze letters 
beginnen, de kinderen moesten op zoek gaan naar iemand die een plaatje met dezelfde beginletter had en ze moesten 
alle plaatjes sorteren.  
 
Op donderdag hadden we weer toestellen met gym. We hebben weer 
geschommeld, het is de bedoeling dat kinderen zelf de schommel in 
beweging zetten/houden, we hebben de hazensprong geoefend en 
we zijn aan het touwtjespringen geweest (oefenen van springen in 
een vast ritme).  
 
Nieuw thema 
Na de vakantie gaan we beginnen met ons nieuwe thema de 
fietsenmaker. Dit wordt een groot thema dat overgaat in Sinterklaas. 
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen, zo willen we de winkel 
veranderen in een fietsenwinkel en ook in de techniekhoek willen we allerlei materialen van de fiets. We zijn dus op zoek 
naar heel veel spullen, oude fietsonderdelen, bandenplak setjes, wielen, bellen, fietsroutekaarten, van 
alles wat maar met fietsen te maken heeft. Wie kan ons helpen? Voor keuzewerk zou het ook heel 
leuk zijn als er iemand is die met de kinderen banden zou willen plakken... 
 
Een hele fijne vakantie allemaal en tot over een week! 
Mariska, Caren en Hester 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Deze donderdag hebben we voor het eerst gewerkt in een circuitvorm. Bij het eerste onderdeel deden de 
kinderen een rekenspel (om de tafels extra te oefenen), bij het tweede onderdeel werd typetuin gedaan, het derde onderdeel 
stond in het teken van spellingsactiviteiten en bij het vierde onderdeel werd een begin gemaakt met formulieren voor in het 
rapportfolio. Er is ontzettend hard gewerkt!  
Met typetuin vliegen sommige kinderen door de levels heen. Vandaag heb ik uitgelegd hoe je kunt zien of je de levels ook 
voldoende maakt, hier hebben ze allemaal even naar gekeken. Sommige kinderen kwamen tot de ontdekking dat ze wel al in 
level 6 aan het oefenen zijn, maar level 1 nog helemaal niet in het groen hebben staan! Dit is eigenlijk als een te moeilijk boek 
lezen, je verliest sneller je motivatie en oefent niet op je eigen niveau. Prima om een keer een level hoger te proberen, maar 
vergeet de levels ervoor niet.  
Volgende week, in de herfstvakantie, kan je gewoon doorgaan met oefenen! (er zal alleen even niks groeien, maar inloggen en 
oefenen werkt ook in de vakanties!).  
 
Laura  

    
 
 

Wolkenwoud 
  
Deze week hebben we de verjaardag van Frank gevierd, gefeliciteerd 
Frank! Veel plezier met alle feestjes die je nog gaat vieren!  
 
Wat gaan de observatiekringen goed zeg, we genieten hier met zijn allen van. 
Vergeet je niet in te schrijven! 
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Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
Spelling:  
In groep 3 zijn we hard aan het oefenen met de tweetekenklanken (ij, ie, au, oe, ui, ou, ei en eu). 
Groep 4 en 5 zijn nog bezig met de s/z en v/f.   
 
Rekenen: 
Groep 3 is onder andere bezig met verhaaltjessommen. Ze zien dan een plaatje van bijvoorbeeld 7 rondjes, door 3 van die 
rondjes staat een kruis. De kinderen moeten dan zelf de som bedenken bij deze afbeelding: 7-3=4.  
Groep 4 maakt minsommen met behulp van splitsen (14-6; dan splits je de 6 op in 4 en 2, eerst 4 eraf en dan krijg je de som 
10-2). Met klokkijken oefenen we 5 over en 5 voor, oefenen jullie thuis mee?   
Groep 5 splitst nog steeds getallen in eenheden, tienvouden en honderdvouden en oefent met delingen. Ook zijn zij nu bezig 
met x sommen als 5x14 (dat wordt dan 5x10 en 5x4).  
 
Keuzewerk:  
Keuzewerk stond deze week in het teken van Halloween. Kinderen konden schminken, pompoenen uithollen, heksen knutselen, 
skeletten maken, afdrukken maken van hun handen en voeten of herfstramen maken. Het was weer een gezellige en leerzame 
tijd met elkaar.  
Na de vakantie starten we om 11:00 uur met keuzewerk (i.p.v. 10:45 uur), wie komt er weer een interessante workshop 
geven? Schrijf je in op de lijst bij sterrenhemel en wolkenwoud!  
 
Nieuwsbegrip:  
We hebben weer geoefend met verwijswoorden in een tekst, de kinderen krijgen steeds beter door hoe ze erachter kunnen 
komen wat er wordt bedoeld met bijvoorbeeld ‘zij’, ’deze’, ‘die’, enzovoorts. Het onderwerp van de tekst werd erg interessant 
gevonden, het ging over de eerste Kiwi die in Nederland is geboren. Er is fijn samengewerkt (zie ook de foto’s).  

 
Gym:  
Wat gaat het fietsen al goed! Het op en afstappen in een grote groep graat steeds vlotter, we hebben steeds meer profijt ervan 
dat we op de fiets naar de gymzaal gaan.  
Met gym deden we trefbal, best lastig als je het voor het eerst speelt! We hebben het spel rustig opgebouwd met telkens een 
regeltje erbij of een tip voor de tactiek erbij. We hadden één team dat goed was in ballen vangen en scoren en één team dat 
echt een winnaar was op het gebied van samenwerken! Fijn om te zien dat er zo fanatiek wordt gesport op donderdagochtend.  
Wie fietst de donderdag na de vakantie met ons mee naar de gymzaal? 
 
Fijne vakantie!  
Rowena & Laura  
 
 

Sterrenhemel 
 
We hebben aan verschillende activiteiten gewerkt; aan ons project ‘vriendschap’ 
maar ook Halloween werd opgepakt. We hebben de vraag van een oud-ouder 
gekregen om mee te werken aan de versiering rondom het feest van Halloween op 
vrijdag 2 november. 
Ons thema vriendschap hebben we afgerond. Na de vakantie gaan we met het 
project ‘ruimte’ (de ruimte waarin we leven’) starten. Meer daarover na de vakantie. 
Met keuzewerk kon er gekozen worden uit veel activiteiten. Hoe leuk en leerzaam 
was het weer. 
 
We vierden de verjaardagen van Denise en Lynn, allebei 8 jaar! Dat waren erg 
gezellige verjaardagskringen. 
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Hans, de vader van Lynn is op bezoek geweest. Hij was 
uitgezonden naar Mali en we schreven hem vorig schooljaar 2x een 
brief. Hij vertelde over zijn verblijf in Mali. De kinderen konden 
vragen stellen. Ook onze oud-5e jaars waren erbij aanwezig. 
 
Yi had de boekenkring. Hij vertelde over zijn boek, wie de schrijven 
en de illustrator was en hij las een stukje voor. 
 
Milou had iets leuks voor de observatie kring meegenomen. We 
konden een muziekdoosje van binnen bekijken en ook beluisteren. 
Na de vakantie gaan we de observatie kring inplannen. De lijst  
komt dan in het halletje te hangen, ook zullen we de afspraken 
mailen.  
 
Er is vaak veel te bekijken in de kring. Zo namen Sam en Isabo interessante dingen mee. We bekijken het en stellen 
vragen. Zo komt er van alles ter sprake.  
 
We hadden 2 zieken, Sam en Janna Maris bleven ziek thuis.   
 
We deden mee aan de viering. We zongen het liedje: Een plekkie om te lezen. En een aantal kinderen lazen hun 
gemaakte gedichten voor. 
 
In de gymzaal oefenden we het spel trefbal. Eerst nog met een paar eenvoudige spelregels en wat ging dat als goed. 
 
Met Kiva werkten we aan de emotieladder. Hij hangt in de groep. N.a.v. vorige week werden emoties uitgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 3: de herfstsignalering is donderdag afgenomen. Dit is een toets die we doen om in te spelen op de behoefte van 
de 3e jaars. Welke letters moeten we nog extra oefenen, lezen enz.  
We bespreken de toets in ieder geval in november tijdens de portfolio gesprekken. Maar als je eerder vragen hebt of de 
uitslag wilt weten, kom gerust even na schooltijd, of maak een afspraak. En blijven jullie lezen met je kind, ook in de 
herfstvakantie? Je doet je kind en jezelf er een groot plezier mee! 
 
Groep 4: blok 3 is afgerond. Na de vakantie gaan we met blok 4 starten. Blok 3 ging in op klokkijken; 5 en 10 over en 
voor... geen gemakkelijke oefeningen. Veel kinderen vinden dit nog moeilijk. Thuis kun je ook de klok bewust gebruiken 
en de heel en halve, kwart voor enz. Laten terugkomen. Denk aan vertellen dat jullie weggaan om 5 voor... laat je kind 
dan kijken of het al zo laat is, enz. 
 
Groep 5: na de vakantie kunnen we met een nieuw blok van rekenen starten. In blok 3 hebben de kinderen geleerd dat 
1 kg 1000 gr is. En dat je ook 1,5 kg hebt... ook het ‘ onsje meer of minderen ‘ werd in een opdracht gevraagd. Met 
andere woorden je koopt iets en vraagt er 200 gr van, wat kun je dan beter kiezen 198 gr of 250 gr?   
Blijven jullie oefenen met de tafels? De kinderen hebben jullie hulp daar beslist bij nodig,  vooral omdat nu het delen aan 
de orde komt. (15: 3=5 ,want 5x 3= 15)   
 
De kinderen kregen in een plastic mapje gemaakte werkjes mee naar huis nog van vorig schooljaar. In de trots op 
mapjes zit nu werk van dit jaar.  
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Typetuin gaat reuze goed. In de vakantie kan gewoon geoefend worden, alleen is het spelelement even in een 
vakantierust gezet.  
 
Fijne herfstvakantie, 
Ragnhild en Helma  
 
 
 

De Boomhut 
Vrijdag 2 november:   Wij zitten in de viering. Komen jullie kijken? 
 
Donderdag is Xavi 6 jaar geworden en hadden we een fijn feestje met elkaar. Nogmaals 
gefeliciteerd hoor!  
 
Project 
Thema vriendschap is afgesloten en na de herfstvakantie starten we met een nieuw thema. 
We zullen gaan werken met thema tijd.  
 
Gym 
Deze week hebben we de koprol met uitbreiding naar de tipsalto herhaald. Wat een eerste 
les nog niet helemaal lukte, lukte deze keer wel en dat geeft wel een heel fijn gevoel!  
Hieronder zie je de opstelling. Kinderen staan op de bank, springen in de trampo en komen 
dan met hun knieën of voeten op de dikke mat en maken vervolgens een koprol. Een stap 
daarna is de tipsalto en een stap ervoor is 
2 handen op de dikke mat, 3 keer 

springen en met je knieën op de komen. Kinderen hoeven dan niet van de 
banken af te springen. Ik zit altijd op de zijkant van de dikke mat voor 
vanghulp en hulp bij het maken van een koprol.  
Fijn dat Roosmarijn er op dinsdag ook is, zodat zij ook kan helpen bij de 
spelonderdelen. Deze week waren dat onderhands (over)gooien en 
pannenkoektennis.  
 
Kiva 
Vanuit de kletsdoos hebben we verschillende situaties met elkaar besproken 
en uitgespeeld. Bijvoorbeeld: 
Wat doe of zeg je als... 

- iemand jou stoort tijdens het werken? 
- jij ziet dat jouw beste vriend de pester gaat helpen? 
- je iemand alleen ziet op het schoolplein? 
- iemand wil meespelen, maar jullie dat niet willen? 
- iemand gewond is geraakt? 
- iemand dingen zegt die niet waar zijn? 

 
Floris, Keano en Jesse en ik lieten in een rollenspel het volgende zien: 
Keano en Floris zijn vrienden. Jesse is de pester en ik speelde het slachtoffer. Keano ziet dat zijn vriend Floris gaat meelopen. 
Hij loopt mee met Jesse want gaat zelf ook pesten. Wat doe je in deze situatie? Kom je voor het gepeste kind op? Laat je je 
vriend dan niet vallen? Durf je tegen je vriend in te gaan? Keano liet zien hoe hij dit zou oplossen.  
Hierna bespraken we nog andere oplossingen met elkaar. 
 
Keuzewerk 
Wat hing er toch weer een goede sfeer woensdagochtend tijdens het keuzewerk. Ik had even de tijd om een rondje door te 
school te lopen en werd er helemaal enthousiast van. Wat een relaxe sfeer en mooie dingen werden er gemaakt.  
 
Tip voor de herfstvakantie: lekker (samen) blijven lezen J, zoek ook eens een leuk plekje op om te lezen. Bijvoorbeeld een 
ongewone plek in huis, het park, onder de boom, etc.  
 
Maandagochtend na de vakantie is Mariëlla er. Ik ben er in de middag weer.  
 
Ik wens jullie allemaal een heel fijne herfstvakantie toe!  
 
Groetjes van Lisa 
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Huiswerk 
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. 

Dinsdag 30 okt. : VO-info avond groep 8 van 19:00u tot 20:00u 
Woensdag 31 okt. : TIP: let op het gekke dingen lijstje! 
  Groep 7/8 ontleden oefening 6 blz. 12 (lijdend voorwerp).  
  Groep 8 werkwoordspelling (stroomdiagram t.t.) 
maandag 5 nov. : Leer de tafel van 7. We toetsen vandaag de tafels 4,6 en 7. 
woensdag 7 nov. : Groep 7/8 ontleden puzzelmix 3. 
 

   
 
Kauwgomdag: 
Wist je dat … 
… Maik om half 9 binnen kwam en zei: “Mijn mond is het nu al zat” J  
… de grootste kauwgom bellen van Simon, Huub, Thom & Senna waren. 
… o, nee om 9uur was hij van Kathelijne! 
… o, nee om half 10, na lang kauwen en oefenen was het Senna!! 
… o, nee om 10uur maakte Thom een NOG grotere!! 
… De hardste kauwgomknal van Senna & Frederique waren. 
… Elaine een kauwgom lolly had gekocht 
… Thom & Huub hun kauwgom op hun neus plakten. 
… de grootste kauwgomsliert van Annemijn was. 
… de kleinste kauwgom bal van Wessel was. 
… Teine helemaal verrast was toen hij hoorde dat hij zijn kauwgom ook in de pauze in mocht.    
… Leonie zei: “Je mag niet praten met je mond vol” ;-) 
 
Rekenrijk 
Deze week zijn we gestart in het nieuwe blok.  
Groep 6 leerde om grote getallen kolomsgewijs op te tellen. Dit betekent dat je bij 924 + 638 de honderdtallen, tientallen 
en eenheden apart bij elkaar optelt. We kwamen erachter dat de honderdtallen samen soms zoveel zijn dat het er een 
duizendtal bij komt, zoals bij 900 + 600. We leerden hoe we dit goed onder elkaar op kunnen schrijven.  
Groep 7 leerde om getallen cijferend keer elkaar te doen. Ook hier moet je vaak ‘plakken bij de buren’. Bijvoorbeeld bij 
13 x 57. We splitsten 13 in 10 en 3, daarna rekenden we 3 x 57 en 10 x 57 uit. Dit telden wij bij elkaar op en dan hadden 
we ons antwoord. 3 x 7 = 21, maar de 2 konden we nog niet onder de tientallen zetten omdat er misschien nog meer 
tientallen bij zouden komen. Dat was ook zo, want 3 x 50 is 150 en dus hadden we ineens 1 eenheid, 7 tientallen en 1 
honderdtal.  
Groep 8 is gestart met leren hoe je breuken keer elkaar moet doen. Natuurlijk zijn er trucjes die je kunt leren, maar we 
willen ook dat de kinderen begrijpen wat ze doen. Bijvoorbeeld in het volgende voorbeeld:  
Lex krijgt éénderde chocolade van driekwart reep. Dit is éénderde x drievierde.  
‘Keer’ en ‘een deel van’ zijn dus hetzelfde en dat kunnen we uittekenen!  
 
    

 
 
Lex krijgt dus 1 stukje chocolade van de 3 stukjes die nog over waren van een reep van 4 stukken! (éénderde x 
drievierde = éénvierde) 
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Spellingscategorieën 
Je kan ook in de vakantie spelling oefenen op bloon.nl.  
Voorbeeld: gebruikersnaam: PM6  ww: poema en zo ook voor de andere jaren en stamgroepen (BE6, beehappy, CS6 
coolstars) 
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 RSG (vrijdag 19 oktober) 
Op vrijdag 19 oktober zijn de kinderen uit groep 8, ‘s ochtends onder schooltijd, naar RSG geweest om te kijken en 
ervaren hoe het er is. 

 
VO-infoavond (dinsdag 30 oktober) 
Op dinsdagavond 30 oktober van 19:00 uur tot 20:00 uur is er een VO infoavond hier op school. Deze avond is voor de 
kinderen uit groep acht en hun ouders/verzorgers. Je krijgt deze avond van oud groepsgenoten te horen hoe het er echt 
aan toe gaat op de verschillende VO-scholen. De scholen zelf hebben een aantal docenten gestuurd die komen vertellen 
hoe het onderwijs op die school vormgegeven.  Je kan nu gemakkelijker vragen stellen dan op een open dag waarbij er 
heel veel kinderen rondlopen op die school. 
 
Fijne vakantie namens het bovenbouwteam: Nienke, Nicolet, Leonie en Peggy 
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Informatieavonden RSG 
Deze data zijn vastgesteld bij de RSG, waarop leerlingen uit groep 8 (en 7) de gelegenheid wordt geboden zich te 
oriënteren op een bij hen passende school voor voortgezet onderwijs. Op de RSG zijn zij welkom op onderstaande data.  

• 29 oktober t/m 29 november 2018: 
Informatiebijeenkomsten voor ouders en leerlingen groep 8 basisscholen in de regio. Deze bijeenkomsten 
vinden altijd plaats in overleg met de basisschool. 

• 29 november 2018: 
Algemene informatieavond voor ouders en leerlingen groep 8 (en 7). 

• 3 december 2018: 
Informatieavond tweetalig onderwijs en sportklassen voor ouders en leerlingen groep 8 (en 7). 

• 26 januari 2019: 
Open dag (11.00 uur – 14.00 uur) 

Op https://www.rsgnov.nl staat meer informatie over de school.   
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