
 

 

 

Oktober  2021 

Belangrijke datums  
 

     

V       1    Leerlingraad-vergadering                                                 

                  

M  4     Dierendag     

D  5           

W  6   

D  7    Huishoudelijke ouderavond  

V  8    Extra schoonmaakochtend groep 1&2 verschoven naar 15 oktober     

                                                                                   ZONDAG UURTJE FEEST        DIERENDAG      10.00 UUR  

M  11    

D  12 Voorstelling groep 7&8 in Emmeloord     

W  13 Groep 1&2 naar de bibliotheek 

D  14  

V  15   Speelgoeddag groep 1&2       Extra schoonmaakochtend groep 1&2 van 12.00 – 13.00 uur  

                HERFSTVAKANTIE VAN 16 TOT EN MET 26 OKTOBER 

M      27   Deze week ontruimingsoefening 

D       28 

W      29   Hoofdluiscontrole  

D       30    

V       31  Koffie-uurtje voor ouders van 8.30 tot 9.30 uur  

                          

 

 

Wist u dat...  
 

- Alle kinderen genoten hebben van het schoolreisje. 

- De busrit voor veel kinderen al een feest was. 

- Op 22 september het  buitenlesdag was. 

- Er niet alleen op deze dag buitenlessen gegeven worden. 

- We dagelijks/wekelijks buiten aan het leren zijn. 

- We Sema, pabo-student derde jaar, in groep 3 en 4 welkom hebben geheten. 

- Wij haar veel leerplezier bij ons op school wensen. 

- We na de herfstvakantie de ontruiming weer oefenen. 

- We dit twee keer per jaar doen. 

- We zo precies weten wat we moeten doen als we plotseling het schoolgebouw moeten verlaten. 

 

 

Niet vergeten:  maandag 27 september alle kinderen vrij i.v.m. 

een studiedag van het team. 
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Vanuit de directie   
 

 

INFO MOMENT 

We mochten veel ouders en kinderen ontmoeten 

tijdens het informatiemoment. Ontzettend mooi om 

te zien hoe de kinderen het verhaal van hun groep 

konden vertellen. 

In iedere groep werd door de leerkracht schriftelijke 

informatie over de groep uitgedeeld. Heeft u dit nog 

niet ontvangen dan kunt u dit uiteraard even aan 

de leerkracht vragen.  

 

STUDIEDAG TEAM 

Op 27 september hebben de leerlingen een dag vrij 

en het team gaat aan de studie! 

Tijdens de ochtend staat het thema:  visie op 

toetsen op het programma en formatief evalueren. 

Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen 

inzicht te geven in hun eigen leerproces en 

onderwijs op maat te bieden. Beide onderwerpen 

sluiten aan bij de schoolontwikkeling ten aanzien 

van eigenaarschap en eigen leerdoelen. De 

middag gebruiken we vooral om samen te 

overleggen over de vervolgstappen die we dit jaar 

zetten ten aanzien van het derde jaar van ons 

schoolplan. Het zgn. jaarplan. Tijdens de 

ouderavond op 7 oktober zullen we het jaarplan op 

hoofdlijn toelichten.  

 

SAMENWERKING  

Afgelopen jaar is er een onderzoek geweest over 

de samenwerking van beide basisscholen in het 

dorp. Uit het onderzoek is gebleken dat er 

voorlopig niet intensief samengewerkt gaat worden 

maar vanuit de MR-en is wel het nadrukkelijk 

advies gekomen om meer samen op te trekken. 

Bij de start van het schooljaar hebben we samen 

aan de lawaaioptocht meegedaan met de groepen 

5 tot en met 8. Als teams gaan we in oktober samen 

een scholing volgen rondom het inzetten van ict in 

de school. In februari zullen we ook een 

gezamenlijk avond voor ouders rondom het thema 

lezen organiseren. Daarover later meer. Wel kunt 

u alvast de datum voor deze avond in uw agenda 

noteren: donderdagavond 3 februari.  

Uiteraard gaan we ook weer kijken hoe we in 

december verschillende feesten kunnen vieren en 

daarin samen optrekken. 

 

 

 

SCHOOLTIJDEN 

Op dit moment draaien we met een aangepast 

overblijfrooster.  

Dit schooljaar zullen we, zoals al eerder 

aangekondigd, onderzoek doen naar andere 

schooltijden. Komende maand wordt het team en 

de MR geïnformeerd over de inhoud van het traject 

en welke rol zij daarin vervullen. Uiteraard is ook 

het bevragen van  ouders een onderdeel van het 

traject. Daarover informeren we u maandelijks 

middels deze nieuwsbrief.  

 

VERSOEPELING MAATREGELEN 

Op dinsdag 21 september hebben iedereen via 

Parro geïnformeerd over het verruimen van de 

maatregelen en de wijze waarop wij de school bij 

aanvang van de lessen weer voor ouders 

openstellen. Deze maatregelen gelden met ingang 

van 25 september.  

Tussen 8.15 uur en 8.25 uur verwachten we alle 

kinderen op het plein. Iedereen die binnen iets aan 

zijn of haar ouders wil laten zien mag dat 

gedurende die 10 minuten doen. Om 8.25 uur 

verzamelen alle kinderen op de inmiddels vaste 

plek op het plein en gaan dan met de leerkracht 

naar binnen. Alle ouders nemen buiten afscheid 

van de kinderen. De teamleden staan vanaf 8.15 

uur op het plein en lopen aan het einde van de 

schooldag mee naar de parkeerplaats. 

 

KINDERBOEKENWEEK 

Wat wil je worden? Dat is het thema van de 

Kinderboekenweek. Een prachtig thema waar we 

weer schoolbreed mee aan de slag gaan. Natuurlijk 

ook extra veel aandacht voor lezen. 

Op dinsdag 5 oktober openen we het thema met de 

kinderen en voor de herfstvakantie sluiten we de 

Kinderboekenweek af. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

BROERTJES EN ZUSJES  

Jaarlijks op 1 oktober worden op alle scholen de 

leerlingaantallen geteld. In deze periode wordt niet 

alleen het aantal voor het huidige kalenderjaar 

bekeken, maar ook voor de komende jaren. Om 

een goede prognose te kunnen maken zijn we 

benieuwd naar de datum waarop de jongere 

broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen vier 

jaar worden. Wilt u deze datum aan  de leerkracht 

of Ella/Sandra doorgeven? Alvast bedankt! 

 

UURTJE FEEST 

Op 10 oktober doen wij als school weer mee aan 

het Uurtje Feest in de Bantsiliek. Het thema is 

Dierendag! Je mag je dierenknuffel meenemen. 

We zijn al druk bezig met het oefenen van de 

liedjes. Het verhaal van de Ark van Noach wordt 

verteld en natuurlijk is er weer tijd om te knutselen 

tijdens de Crealiek. 

 

 
 

Tot ziens op 10 oktober bij een beregezellig Uurtje 

Feest. 

 

Groep 1/2 

 
THEMA BEROEPEN 

Het thema Schatje en Scheetje is met de 

voorstelling  echt afgerond. Wat vonden de 

kinderen het leuk om tijdens de informatiemiddag 

te laten zien wat ze gemaakt hebben met dit thema. 

De voorstelling was een groot succes en wat 

hebben de kinderen het weer goed gedaan.  

Na alles te hebben opgeruimd gaan we  nu werken 

over het thema beroepen. Allerlei verschillende 

beroepen zullen voorbij komen, waarbij we bij het 

ene beroep wat langer stil zullen staan dan bij het 

andere. Mocht je thuis nog voorwerpen hebben wat 

bij dit thema past zou het leuk zijn als we dit mogen 

gebruiken op de thematafel. Uiteraard graag 

voorzien van naam.  

 
INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK  
Op woensdag 13 oktober mogen wij met groep 1 

en 2 kennis maken met de Flevomeerbibliotheek in 

Emmeloord. Tijdens dit bezoek gaan de kinderen 

op onderzoek uit wat er allemaal te zien en te 

vinden is in de bibliotheek. Wij zijn welkom om 

10.30 uur en zullen rond 11.30 uur weer terug zijn. 

De klassenouder zal t.z.t. contact met jullie 

opnemen met de vraag wie er zou kunnen en willen 

rijden.  

 
NIEUWE LEERLING 

In oktober mogen we een nieuwe leerling 

verwelkomen. Stijn van de Manacker zal bij ons in 

de klas komen. We wensen Stijn een fijne tijd toe 

bij ons op school.  

 
SPEELGOEDDAG 

Op vrijdag 15 oktober is het speelgoeddag. Deze 

dag mogen de kinderen speelgoed mee naar 

school nemen waar ze die ochtend mee kunnen 

spelen. Zouden jullie met de kinderen mee willen 

kijken wat geschikt is om mee te nemen? Het liefst 

geen speelgoed met veel kleine onderdelen of wat 

snel kapot kan gaan.   

 

THEMA BOUWEN 

Als we na een weekje lekker uitgerusten weer op 

school komen gaan we werken over bouwen. Er 

zullen mooie dingen gebouwd gaan worden in de 

bouwhoek,  we gaan kijken welk groepje de 

hoogste toren kan bouwen, we oefenen  met de 

letter b, we gaan praten over de verschillende 

soorten huizen die er bestaan en  we gaan  zoeken 

naar een manier waarop we handig kunnen tellen.  

 

 
 

EXTRA HANDEN IN DE GROEP 

Met ingang van oktober mogen we Salome in onze 
groep verwelkomen. Het gehele jaar is zij op 
woensdag, donderdag en vrijdag in onze groep. Zij 
is student onderwijsassistent. We zijn blij met de 
extra handen in onze groep. Welkom Salome! 



  

 

Groep 3/4 
 

En zo zijn we alweer een aantal weken op school. 

In de maand september zijn wij op schoolreisje 

geweest naar De Naturij in Drachten. Ook hebben 

we het informatiemoment gehad. In oktober staat 

de Kinderboekenweek op het programma.   

 

REKENEN 

Beide groepen werken in oktober aan blok 2.  

De kinderen van groep 3 leren hierbij het volgende: 

 
 

De kinderen van groep 4 leren: 

 
 

VEILIG LEREN LEZEN GROEP 3 

In kern 2 leren de kinderen de letters n, t, ee, b en 

de oo. Met deze letters en de letters van de vorige 

kern kunnen ze zinnen en woorden lezen. De 

kinderen oefenen dit dagelijks met de tekst die op 

vrijdag ook mee naar huis gaat. De woorden die 

deze kern aan bod komen zijn: maan, pet, meet, 

been en boot.  

 

 

 

SPELLING GROEP 4 

 

Op dit moment zijn wij net begonnen met blok 2. In 

dit blok oefenen wij het plankwoord, het eer-oor-

eur-woord en het aai-ooi-oei-woord. Ook wordt er 

aandacht besteed aan het ordenen van de letters. 

Dit wordt door de meeste kinderen als lastig 

ervaren. Het gaat hier om de medeklinkers, lange 

klanken, korte klanken en tweetekenklanken. 

 

Plankwoord: Daar mag geen g tussen. 

Bijvoorbeeld: stank, bank, dank. 

Eer-oor-eur-woord: Eer-woord. Ik schrijf ee. | Oor-

woord. Ik schrijf oo. | Eur-woord. Ik schrij eu. 

Aai-ooi-oei-woord: ik hoor de /j/, maar schrijf de /i/.  

 

TAAL GROEP 4 

Groep 4 is bezig met het thema onderweg. Hier 

komen de volgende woorden aan bod: arriveren, 

bereiken, bestemming, fietstocht, haastig, 

naderen, omleiding, passeren, postcode, 

woonplaats, afslag, bestuurder, dwalen, kruising, 

linksaf, rechtsaf, richting, rotonde, 

routebeschrijving en wegwijzer.  

 

DA VINCI 

Da Vinci is onze methode van wereldoriëntatie. Wij 

zijn gestart met het thema ‘Lang geleden’. In dit 

thema hebben we het over het ontstaan van alles. 

Zo bekijken we hoe  het heelal is ontstaan vanuit 

wetenschappelijke en levensbeschouwelijke 

verhalen. Ook kijken we naar het leven van de 

jagers en de Hunebedbouwers. Wat voor 

technieken gebruikten zij?  

 

Da Vinci heeft ook een website voor ouders waar 

leuke spelletjes, boeken en uitjes gekoppeld aan 

dit thema te vinden zijn. 

 

www.davincivoorthuis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davincivoorthuis.nl/


  

 

Groep 5/6 

GOUDEN WEKEN 
Schoolreis, naar de Wellerwaard, wat hebben we 
de Gouden Weken leuk afgesloten. Ondertussen 
zijn we ook had bezig geweest met Snppet, 
spelling,Da Vinci en andere vakken. In de maand 
oktober komt het volgende aan bod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAAL 
We hebben het thema Zeebenen afgesloten met 
een leuk bezoek aan Schokland waar we van alles 
geleerd hebben hoe ze vroeger op Schokland 
leefden. We starten nu met het nieuwe thema 
‘Amsterdam’.  We gaan natuurlijk woorden leren 
die met Amsterdam te maken hebben zoals: 
dialect, grachtengordel, monument, slenteren, 
buitenwijk, 
groenvoorziening, 
enz…  Deze 
woorden krijgen ze 
ook weer mee naar 
huis om thuis te 
oefenen. We leren 
ook dat er in 
Amsterdam soms wel heel apart wordt gesproken, 
want wat betekent: zwijntje??  Maar ook dat we 
deze Amsterdamse woorden ook in onze eigen taal 
gebruiken, zoals maffen.  ( zwijntje betekent 

gestolen fiets      )  Daarnaast gaan ze bezig met 

het schrijven van een verhaal: hoe schrijf je het 
begin en ook het slot van een verhaal, maar ook 
hoe je een ander nieuwsgierig naar het verhaal 
maakt. 
 

SPELLING  
Groep 5 gaat beginnen 
met blok 2, ook hierbij 
zullen een aantal 
categorieën worden 
herhaald, zoals 
klankgroepenwoord met 
twee klankgroepen, 
uitbreiding van ei-plaat, 

woorden van het uw-rijtje, woord met -eren, -enen, 
-elen en de uitbreiding van de au plaat. We 
oefenen verder  met  het klank groepenwoord, de  

categorie die ze vaak het lastigst vinden zoals: 
slapen, stoppen, reizen, sprinten.  
We herhalen natuurlijk ook nog een stukje 
grammatica zoals: lidwoord, zelfstandig 
naamwoord, enkelvoud en meervoud. En we 
breiden het gebruik van de hoofdletter uit, door het 
schrijven van aardrijkskundige namen.  
Groep 6 zal  in blok 2 categorieën gaan herhalen, 
maar zullen ook het langermaakwoord gaan 
uitbreiden met heid en teit, zoals universiteit, 
werkloosheid. Categorieën zoals kilowoord, 
centwoord, politiewoord, enz 
komen nogmaals aan bod. In 
groep 6 maken we een start  met 
de werkwoordspelling, eerst door 
het herkennen van de 
verschillende tijden, zoals: 
tegenwoordige tijd, voltooide tijd 
en verleden tijd. 
Met grammatica herhalen we het 
hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, voorzetsel, 
persoonsvorm en het onderwerp.  
 
REKENEN 
We zijn al weer een tijdje bezig met Snappet, het 
was even wennen en uitvogelen hoe dat nu werkt 
zo op de computer, maar dat  gaat gelukkig al veel 
beter. In groep 5 zijn we heel 
druk bezig met het leren van de 
tafels van 6,7,8 en 9. We merken 
dat ze dit nog best moeilijk 
vinden, dus ook thuis oefenen 
blijft heel belangrijk, want deze 
periode leren de kinderen al hoe ze moeten 
vermenigvuldigen met 
11/12/15 in een context. 
Daarnaast gaan we verder met 
de digitale klok: 5 minuten 
voor/over bij de digitale 
klok.  We gaan wegen op een 
keukenweegschaal en 
leren de betekenis van verschillende 
temperaturen. Ook sommen als 673+50 en 846-70 
rekenen ze uit door middel van de getallenlijn.  En 
we gaan verder met het delen, maar dit keer ook 
met rest.  
Groep 6 zal zich bezig gaan houden met getallen 
tot 100.000 op volgorde te zetten, deelsommen als 
372:6 uit te rekenen door te splitsen, ze leren 
kilogram in gram omzetten en de 
breuken komen aan bod, eerst 
breuken herkennen in het 
dagelijks leven, maar ook 
breuken als ½ en 1/3.  In groep 
5 moesten de kinderen nog 
sommen via de getallenlijn optellen, we gaan nu 
ook beginnen met het cijferend optellen en 
aftrekken.  
 
 



  

 
DAVINCI EN TOPOGRAFIE 
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de 
topografie van Noord-Nederland ( Friesland, 
Groningen, enz) In 
groep 5/6 maken de 
kinderen een pitch van 
een bepaalde plaats. Ze 
werken in groepjes met 
elkaar aan een 
powerpoint over een 
plaats, in deze pitch 
vertellen ze kort over de 
bezienswaardigheden, 
hoe je vanuit Bant naar die plaats kan komen, maar 
ook over eventuele beroemde/bekende personen. 
Aan het eind presenteren ze deze pitch aan de 
klas, hierbij proberen ze de klas enthousiast te 
maken over die plaats. Na de pitch krijgen de 
kinderen een blad mee waarop de plaatsen staan, 
deze wordt thuis geleerd en daar krijgen ze een 
toets over op school. 
Groep 5 zal dit jaar de eerste helft van de 
provincies van Nederland krijgen en volgend jaar 
de andere provincies. Groep 6 zullen de laatste 
provincies krijgen die nog niet behandeld zijn.  Op 
donderdag 7 okt zullen de kinderen van groep 5/6 
hun eerste toets hebben.  
Verder gaan we met DaVinci voorlopig nog wel 
even door met de Egyptenaren. We gaan 
hiërogliefen bekijken en gaan ze ook zelf proberen 
te tekenen, we gaan meer leren over de Nijl en 
Afrika in zijn geheel en we gaan iets leren over hoe 
we in Nederland omgaan met water. We gaan dan 
inzoomen op bijv. dijken en terpen. 
 

Groep 7/8 

 
 

DE EERSTE WEKEN 
We zijn al weer een paar weken onderweg. De 
Gouden Weken zijn afgesloten met een 
spectaculaire vlottenbouw en een gezellig 
schoolreisje naar Slagharen.  
 
VOORSTELLING  
Dinsdag 12 oktober gaan we naar een voorstelling 
die vorig jaar vanwege Corona niet door kon gaan. 
Ali en Nino is een avontuurlijke 
muziektheatervoorstelling, boordevol, live-muziek 
over zoeken naar wie je bent en waar je je thuis 
voelt. 
  
THEMA CHINA  
Met DaVinci gaat groep 7/8 verder werken aan het 
thema China. We hebben het inmiddels gehad over 
het Chinese Keizerrijk van 221 v.Chr. tot 1368, het 
einde van de Mongoolse overheersing door 

Djenghiz Kaan. Het terracottaleger, de zijderoute 
en de Chinese muur. Ook hebben we het gehad 
over de het keizerrijk van 1368 tot 1911, waaronder 
de Ming-dynastie (o.a. bekend van de vazen). Ook 
hebben we het over draken, het communisme en 
Mao. Er zullen nog een aantal kennislessen 
volgen, daarna gaan ze zelf op onderzoek uit. 
 

TOPO 
Groep 7 zal zich de komende 
periode gaan verdiepen in Noord-
West Europa, we  denken dan aan 
Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, 
maar ook de wateren als de 
Theems en het Kanaal.  

Groep 8 zal bezig gaan met Centraal en Zuid-Azië. 
Ze leren plaatsen als 
Bangladesh, India, Sri 
Lanka en wateren als 
de ganges.  
 
 
 
REKENEN 
Groep 7 gaat de komende 
maand werken aan het 
vermenigvuldigen en delen 
met geldbedragen en 
kommagetallen.  Ook leren ze 
hoe ze de oppervlakte van 
een driehoek uitrekenen en 
gaan ze verder met breuken optellen en aftrekken. 
Ze leren wat Are en Hectare is en ook de gewichten 
als ton-kg-g-mg komen aan bod.  
 
Groep 8 zal zich bezig gaan 
houden met kommagetallen 
en breuken, hoe ze dit 
omzetten op een 
rekenmachine. Ze gaan 
schattend delen met 
kommagetallen en ook 
kommagetallen vermenigvuldigen met een heel 
getal. Ze leren sommen als 4x 
0,002 uit te rekenen en hoe ze op 
een rekenmachine procenten 
moet uitrekenen.  
 

 
SPELLING 
In groep 7  gaan we verder met 
blok 2. In dit blok gaan we verder 
met het luchtwoord, ze zullen 
nieuwe woorden als archeoloog, 
chorizo aangeleerd krijgen. Het 
langermaakwoord wordt 
uitgebreid met woorden die 

eindigen op -erd en -end, zoals knapperd. We 
herhalen de volgende werkwoordonderdelen: stam 
in de tegenwoordige tijd, stam met be-, ge-, ver- in 



  

de tegenwoordige tijd. En we herhalen de 
persoonsvorm en het onderwerp bij grammatica.  

 
In groep 8 worden de volgende 
onderdelen herhaald: 
lollywoord, tremawoord, 
militairwoord, koppelteken, 
trottoirwoord, tussen-e, trema 
meervoud en de leenwoorden. 
Met werkwoordspelling 
oefenen ze de verledentijd van 
klankvast werkwoord en 
voltooide tijd van klankvast werkwoord. Ze 
herhalen het persoonlijk voornaamwoord en het  
bezittelijk voornaamwoord en ook persoonsvorm, 
onderwerp, lijden voorwerp en werkwoordelijk 
gezegde komt aan bod.  

 
TAAL 

Met taal hebben we het 
thema China afgerond, 
we zullen ons de 
komende tijd gaan 
verdiepen in het thema 
Mysteries. Via een 

videodagboek van Gees en Jafar zijn we 
ooggetuige van raadselachtige gebeurtenissen, 
zoals de Bermudadriehoek, Loch Ness, de 
graancirkels en we gaan hierover in gesprek of ze 
wel of niet bestaan hebben. We leren daarbij 
woorden over mysteries zoals: fenomeen, 
onheilspellend, speculatie, maar ook hoe we een 
verhaal via beeldspraak en directe rede 
spannender kunnen maken.  Aan het moeten de 
kinderen zelf een mysterieus verhaal bedenken  en 
aan elkaar voorlezen.  

 

 
Vriendelijke groet  
mede namens het team,  
Ella van Essen en  
Sandra van der Tempel 
 

 

 
 


