
 

30-08-2019 

Week 2  
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
De eerste week 
De eerste schoolweken zijn weer voorbij. Veel kinderen moesten weer even wennen om weer naar school 
te gaan. We hebben het daarom ook even rustig aan gedaan.  
De kinderen hebben al wel gemerkt dat er in groep 5 al meer van je verwacht wordt.  
Daarnaast hebben we natuurlijk ook gezellige spelletjes gedaan zodat we elkaar nog beter leren kennen.   
 
Kringen  
De persoonlijke kringen zijn al begonnen. Heel erg leuk om te zien en te horen wat de kinderen over 
zichzelf vertellen. Na de herfstvakantie gaan we een planning maken om de spreekbeurten op te starten.  
Om de twee kringen goed voor te bereiden hebben de kinderen een boekje met informatie over de kringen 
mee naar huis gekregen. Dit is handig om te gebruiken wanneer de kinderen de kring of een spreekbeurt 
gaan voorbereiden.  
 
Theaterlessen 
Volgende week donderdag starten we met de theaterlessen. Een dramadocent komt de kinderen lesgeven. 
Deze lessen horen bij het thema ‘iedereen hoort erbij’. We hebben er heel veel zin in.  
 
 
 

Organisatorisch 

 

Gym 

Zoals u al heeft kunnen lezen in het informatieboekje, gaan wij op maandagochtend gymmen. Het is de 

bedoeling dat de kinderen dan gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.  

 

Huiswerk  

Iedere woensdag krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Ze krijgen een week de tijd om het huiswerk 

te maken en nemen het een week later op woensdag weer mee naar school. We kijken dan samen het 

huiswerk na.  

Het doel hiervan is vooral dat de kinderen leren plannen en organiseren zodat ze dit in de bovenbouw 

kunnen toepassen.  

 

  



 

Ziekmelding of afspraken tijdens schooltijd  

Indien uw kind ziek of later op school komt, verzoeken wij u dit te melden tussen 8.00 en 8.30. Het is om 

verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is. 

Bijvoorbeeld:  

Wanneer een kind zelfstandig naar school komt, hebben we snel inzicht wanneer het kind niet op school is 

aangekomen en kan er snel actie ondernomen worden.   

 

Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken zoals tandartsbezoeken, ziekenhuisbezoeken, logopedie en 

dergelijke buiten schooltijden te plannen. Mocht er een afspraak zijn die toch tijdens schooltijd plaats 

moet vinden dient u vooraf een verlofbrief in te vullen. Deze verlofbrieven kunt u halen bij de 

administratie op de eerste etage.  

 

Begroetingen 

In het kader van burgerschap willen wij de kinderen met elkaar in contact brengen.  

Dit willen we doen door elke week één kind van 8.15 tot 8.30 bij de deur te laten staan.  

Het is de bedoeling dat dit kind de andere kinderen op een ludieke wijze begroet.  

De kinderen hebben in de klas al originele manieren bedacht om de ander te begroeten.  

Volgende week starten we hiermee.  
 

 

Agenda  
 
 
 
Woensdag 11 september:   studiedag (de kinderen zijn vrij)  
Donderdag 19 september:   ontmoetingsavond (meer informatie volgt)  
 
 
 
 

Verjaardagen  
 
 
Augustus  
Groep 5A: -  
Groep 5B: Roy 
 
September 
Groep 5A: Luwam 
Groep 5B: Myra, Mika en Len   
 
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia  
 
 

  


