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EIGEN OORTJES MEEBRENGEN 
Bij het werken met de computers 
hebben de leerlingen een 
koptelefoon of oortjes nodig. 
 
Ieder kind moet zelf zorgen voor 
deze oortjes (net als dat u zelf voor 

gymspullen zorgt). Zorgt u daarom dat u voor uw 
kind oortjes of een koptelefoon koopt, zodat deze 
op school gebruikt kan worden. 
De eigen oortjes worden in het etui bewaard en de 
school draagt geen verantwoordelijkheid voor de 
oortjes. Het is ook mogelijk via de school oortjes te 
kopen. Kosten hiervan zijn €7,50. U kunt ze bij de 
leerkracht van uw kind bestellen. 
 
  

Agenda 
2 september   Studiedag (alle leerlingen vrij) 
3 september   Informatie avond (19.15 – 20.30uur) voor leerlingen en ouders 
4 t/m 10 september  Startgesprekken met ouders en leerlingen 
 

Deze en volgende maand 
9 september   Start Thema Reis door de tijd 
10 september   Ontruimingsoefening 
16 t/m 20 september  Week van de groene voetstappen 
2 oktober   Start kinderboekenweek 
4 oktober   Wereld dierendag 

Regel van de week 
 

Stop…..denk…..doe….. 
Bedenk je eerst goed voordat je iets 

doet. 

Jarigen deze maand  
 
Zerda Demirtas 3 september 

Elmira Kiliç 13 september 

Kaled Ibrahim 16 september 

Rodina El mahi 17 september 

Faiz el Haddouti 21 september 

Elene Gesheva 22 september 

Evin Botani 26 september 

Issam el Bouazati 27 september 

 
Gefeliciteerd! 



 

UW KIND VEILIG IN HET VERKEER 
De school is weer begonnen, veel kinderen komen op de fiets naar school. In de 
loop van het jaar zullen groepen op de fiets één of meerdere uitstapjes maken. 
Een veilige fiets is een voorwaarde om veilig aan het verkeer te kunnen 
deelnemen. 
Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets op de 
veiligheidseisen: een goed functionerende fietsbel, remmen, verlichting en 
reflectie, zijn de banden niet versleten en hard genoeg opgepompt, is de 
ketting niet versleten, staat het zadel op de juiste hoogte en stevig vast, zit het 
stuur stevig vast? 
Uw kind leert zo al doende wat een goede fiets is. 

 

OUDERKAMER 
In overleg hebben we besloten de dag van de ouderkamer te verplaatsen van 
maandagmorgen naar  woensdagmorgen van half 9 tot 10 uur. Jose en Lilian 
gaan de ouderkamer overnemen van Mariette. 
 
Woensdag 11 september komen we voor de eerste keer bijeen om samen 
gezellig een kopje koffie te drinken en te inventariseren welke onderwerpen 
jullie dit jaar graag willen bespreken.  
 
We hopen veel ouders te mogen ontvangen. 

 
 
JUF LILIAN, JUF JOSÉ EN JUF MARIETTE 

De boodschap is dus: 
veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf én bij je fiets 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kristalla.nu/upload/thumbs/652x_384-Welkomterug.png&imgrefurl=https://www.kristalla.nu/fonkelnieuws--agenda/nieuws/welkom-terug-2&docid=ssRSLKHR0yaTHM&tbnid=dOXj51JUZeWhsM:&vet=10ahUKEwiA0_301ZbkAhUICewKHR57CMkQMwhUKAIwAg..i&w=652&h=405&hl=nl&bih=893&biw=1717&q=welkom terug&ved=0ahUKEwiA0_301ZbkAhUICewKHR57CMkQMwhUKAIwAg&iact=mrc&uact=8


 

 
NIEUWE REKENMETHODE 
We zijn begonnen met een nieuwe rekenmethode. 
Deze methode heet Denken in Doelen.  
Bij deze methode werken we een periode van 3 of 4 
weken aan een thema. Ieder thema komt twee maal 
per jaar terug. Nu werken alle leerlingen aan het 
thema Getal-oriëntatie. Iedere leerling werkt binnen het thema aan eigen 
leerdoelen. De leerdoelen van een thema staan vast, maar worden steeds 
moeilijker.  
Heldere Thema’s en duidelijke leerdoelen 
We werken drie weken aan een stuk aan een thema. Uw kind heeft daardoor 
langer de tijd om aan doelen op haar niveau te werken. Hierdoor onthouden 
kinderen de opgedane kennis beter en kunnen ze deze kennis weer gebruiken 
bij een volgend thema. Het leerresultaat is daardoor groter. 
Bent u benieuwd aan welke doelen uw kind werkt, vraag het hem of haar! 
 
De Kinderen Zijn De Kracht 
Kinderen werken op hun eigen niveau aan de leerdoelen. Zij krijgen door dit 
reflectieve leermodel inzicht in wat ze al kunnen, en bepalen zelf of samen met 
de leerkracht de volgende stap. En niet alleen op papier, maar door middel van 
je lijf en andere motiverende werkvormen.  
Denken in Doelen is geen methode met standaard lessen. De instructies 
worden aangepast op de belevingswereld en het niveau van de kinderen uit 
jouw groep. Ze starten met concreet materiaal en eindigen met abstract 
rekenen.  
 
Wil je meer weten, ga naar www.denkenindoel.nl 
en bekijk het filmpje. 
  

Spel van de week 
Fopbal 

http://www.denkenindoel.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=_NBu1kXt9_k


 

 


