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VANUIT DE DIRECTIE
Informatieavonden
Afgelopen maandag en dinsdag waren de informatieavonden in elke groep. We zijn blij dat zoveel ouders
hierbij aanwezig waren. Bij de kleutergroepen op de Weldsehei waren zelfs zoveel ouders dat het lokaal
eigenlijk te klein was. Een volgende keer zullen we hier rekening mee houden, en de informatie in twee
lokalen geven.
Volgende week zijn er ook twee momenten waar u van harte welkom bent. Op dinsdag 11 september is de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van de oudercommissie. Hierbij wordt gepresenteerd wat er vorig jaar
gedaan is en wat de plannen voor dit jaar zijn. Ook de financiële cijfers staan op de agenda. In de bijlage
vindt u meer informatie over de oudercommissie.
Op donderdag 13 september om 19.30u is de eerste schoolraadvergadering van dit jaar. Een brainstorm
voor agendapunten voor dit jaar, de avg en de samenstelling van de schoolraad staat onder andere op de
agenda. U bent van harte welkom als toehoorder.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3/4B
Na een heerlijke en zonnige zomervakantie zijn we in de groep goed van start gegaan. De groep 3 kinderen
kennen de groep 4 kinderen nog uit de kleuterklas. Er was meteen sprake van een hechte band. Leuk om te
zien. Door de KWINK lessen leren we elkaar nog beter kennen. Want aan de buitenkant kun je niet zien
waar iemand van houdt of waar hij een hekel aan heeft.

Door de verschillende oefenvormen uit die lessen zijn er al heel wat dingen besproken en leren we elkaar
steeds beter kennen.
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode van veilig leren lezen: de KIM versie. Deze methode
gaat uit van 1 nieuwe letter waar we 2 dagen mee aan de slag gaan. Uiteraard hebben we allemaal nieuwe
materialen tot onze beschikking. Deze materialen hebben we laten zien op de informatieavond. Heeft u die
gemist? Loop dan eens binnen om het te bekijken. Ook kunnen de kinderen werken in een
computerprogramma voor lezen en woordenschatontwikkeling. Dit kan zowel thuis als op school. Na uw
toestemming kunnen we u een inlogcode sturen via de mail om uw kind ook thuis hiermee bezig te laten zijn.
Een aanrader dus! Om uw kind thuis te helpen met lezen hebben we tijdens de informatieavond een brief
meegegeven. Hierin staat hoe u dat het beste kunt doen. De kinderen zullen regelmatig leesbladen mee
naar huis krijgen. Het zou fijn zijn als u die samen met uw kind kunt oefenen. Daarnaast is het verstandig om
bij de bibliotheek boeken te lenen die aansluiten bij het leesniveau van uw kind. Veel oefening zorgt voor
een goede leesontwikkeling. Blijf vooral ook veel voorlezen, dit vergroot de woordenschat van uw kind.

Voor de kinderen van groep 4 is er ook veel veranderd ten opzichte van groep 3. Ze hebben nu taal,
Estafette (technisch lezen), begrijpend lezen, spelling, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie. Bijna allemaal
nieuwe vakken, waarbij nieuwe boeken horen. Vooral Nieuwsbegrip is erg populair! Hierbij bespreken we
een actueel nieuwsonderwerp. Na elke les komt de tekst mee naar huis zodat u weet wat er besproken is.
We zijn deze week gestart met het thema: “Me and my family”. We gaan ontdekken wie we zijn en wie
onze familie is. Heeft u daar leuke boeken of andere materialen van, dan zijn ze welkom in de klas. Uiteraard
krijgt u ze na het thema weer terug. Het is leuk als de kinderen een foto van hun gezin kunnen meebrengen.
Naast al het werken hebben we natuurlijk ook al veel geknutseld en gespeeld samen.
We gaan er een fijn en leerzaam jaar van maken.
Juf Angelina en juf Gerrie
Groep 4A
Na een fijne start van het nieuwe schooljaar
hebben we kennis gemaakt met de voor ons
‘nieuwe’ methodes: taal, spelling, Estafette en
Nieuwsbegrip. We hebben de boeken bekeken en
we hebben er ook al erg hard in gewerkt.
Bij rekenen zijn we bezig met het maken van
verhaalsommen en splitsingen tot en met 20 en leren we de getallen tot en met 100 ordenen. De eerste
rekentoets zit er al op. De uitslag daarvan kunt u in Parnassys vinden. Bij spelling leren we de regel van de
luisterwoorden; schrijf het woord zoals je het hoort. Dit doen we bij de woorden met een korte klank (kip),
woorden met en lange klank (haas), woorden met een tweetekenklank (poes) en woorden met een dubbele
medeklinker aan ‘t begin of aan ’t eind (slak en hert). Ook hier volgt op korte termijn een dictee om te kijken
wat de leerlingen hebben begrepen van deze stof.
Vorige week ontving u per mail nog een bericht over de krentenbaard die heerst in de groep. Blijft u hierop
alert.
Groep 6/7A
Wat we hebben geleerd bij Brandaan. geschreven door Mariël en Chasidy
We zijn met een thema bezig over de tijd van regenten, vorsten en kooplieden. Bij Amsterdam waren heel
veel kooplieden en handelaars, het was ook een grote stapelmarkt. Kooplieden verdienden veel geld met de
handel.
Er kwamen veel meer handelswaren van andere landen zoals: Engeland, Rusland, Zweden enzovoort.
Herenhuizen en de Herengracht werden zo genoemd omdat er rijke heren woonden. Er werd heel veel
lading aan boord gebracht zoals: kisten, kratten, balen, tonnen en zakken. En het volgende thema gaat over
slavernij, industrie in Nederland, tweede wereldoorlog en welvaart in Nederland. Wij vinden de lessen leuk
en leerzaam!
Mariël en Chasidy.
BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 11 september: Jaarvergadering oudercommissie
Donderdag 13 september: Schoolraadvergadering (Weldsehei; 19.30)
Dinsdag 25 september: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Tara (7B), Sarah (3A), Sophie (5A), Feline (4A), Indy (5/6B), Emily (4A), Just (5A)
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BIJLAGEN
Informatie vanuit de Oudercommissie
Informatie vanuit de GGD
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