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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Open morgen 
Vrijdag 6 oktober is er weer  een open morgen voor nieuwe ouders, die met hun 3-jarige peuter van harte welkom 
zijn op school. Als u zelf een volgend kind wil aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie 
halen. Fijn als u tijdig aanmeldt, dan kunnen we samen de start van uw kind goed voorbereiden! Fijn dat ouders 
onze ambassadeurs zijn en met het team werken aan een sterke school met een duidelijke christelijke identiteit! 
Onze tweede open morgen is op vrijdag 9 maart 2018. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een afspraak te 
maken met de directie bij interesse voor onze school.  
 
Landelijke staking primair onderwijs 
U heeft vast al via de media vernomen dat er donderdag 5 oktober een landelijke stakingsdag wordt georganiseerd.  
De vakbonden uit het primair onderwijs en PO-in actie roepen alle leden op om te gaan staken. Op deze dag van de 
leraar willen ze in actie komen voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk in het primair onderwijs.  
Wij zijn ons op dit moment aan het beraden hoe wij hier op onze school en met het team mee om zullen gaan.  

U hoort hier binnenkort meer over. 
    
Agenda 
woensdag 20 september        MR vergadering (20.00 uur)  
vrijdag 22 september              groep 3 en 4 hele dag vrij 
vrijdag 29 september              maandsluiting groep 6/7  
vrijdag 6 oktober                     open morgen voor nieuwe ouders 
 

Weeklied 
Deze week leren we gez. 133:5, volgende week is Het Bijbelboekenlied aan de beurt en daarna ps. 36:2.   
U vindt deze liederen op de liedlijst  
 
Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Studiedag groep 1-8 vrij: 30 oktober 2017 
Studiedag groep 1-4 vrij: 16 maart 2018 
Vrije dagen groep 3 en 4: 22 september 2017, 1 juni 2018 
 
Jarigen 
20 september               Mischa Voerman (groep 1/2) 
21 september               Reinout Kruisifikx (groep 8) 
                                     Brenda de Vliegher (groep 6/7) 
26 september               Naomi Lensen (groep 3) 
2 oktober                      Steven de Jager (groep 4/5) 
5 oktober                      Marisha Lensen (groep 6/7)  
 
 

Geloof in 
ontwikkeling

 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 

Thema is in volle gang. De kinderen maken 
prachtige knutselwerkjes van afvalmaterialen en 
ze leren om afval te scheiden en te recyclen.  
De kinderen hebben de a geleerd van afval en 
hebben de a geschreven met afval. Ook hebben 
de kinderen tijdens het eten en drinken hun 
eigen afval gescheiden. We hebben gekeken 
waar er meer afval van is en welke doos 
zwaarder was en lichter. Tijdens het 
buitenspelen zijn er vuilniswagens.  
Kortom tot nu toe een geslaagd thema!  
 

Keep it clean day!  
Wat hebben de kinderen hard hun best gedaan en wat hebben we veel zwerfafval verzameld. We zijn super trots 
op ze! De buurt is dankzij de kinderen weer een stukje schoner! Ook ouders die mee hebben geholpen, dank je wel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegingsonderwijs  
Elke maandag zullen de kinderen samen met juf Mathilde en meester Jeroen gymmen.  
Bijbelvertellingen 
Afgelopen weken hebben we de verhalen over Samuel en Saul gehoord.  
De aankomende weken gaat het over David en Saul.  
Daarbij hebben we de liedjes over Samuel en dapper als David.  
Volgende thema 
Vanaf 2 oktober gaan we 3 weken werken over het kinderboekenthema:  
Bibbers in je buik (Motto: je hoeft niet bang te zijn, want God is met je). 
Ontmoetingsavond 
De ontmoetingsavond was weer een succes. Bedankt voor jullie komst en voor de tips 
en tops die we van jullie ontvangen hebben.  
Nieuwe kinderen en jarigen 
Vanaf begin oktober zal Maurits komen wennen bij ons in de klas.  
Alvast van harte welkom! We hebben ook een heleboel jarigen in de klas gehad; Robin, Anaïs, Nina, Ashira en 



Micaela nog van harte gefeliciteerd!  
Zon van de klas 
Elke week is er één kind uit de klas de zon van de klas. Die week mag de zon van de klas even iets extra’s, 
bijvoorbeeld heel de week als eerste kiezen etc. Aan het einde van de week bespreken we ook samen met de 
kinderen wat de zon allemaal goed kan. We gaan de zon dan complimentjes geven.  
Dit schrijven we op en deze krijgt de zon mee naar huis. 
 
Leuke opmerking: twee jongens waren met elkaar aan het ruziën. Zegt de een; we maken ruzie en  we zijn 
vrienden. Dat is niet handig, weet je we moeten gewoon sorry zeggen. Dat is makkelijk. Wij maken makkelijk ruzie.  
Groetjes, de kleuterjuffen en meester!  
Groep 3 
Maandagavond hebben we op de kennismakingsavond met een groepje ouders gesproken over: hoe we onze 
kinderen kunnen stimuleren om elke dag (al is het maar 10 minuten) even te lezen. 

• Woordjes op de computer in het programma “woordflitsen” zetten!! 
• Een PowerPoint maken van de woorden samen met je kinderen en deze samen lezen 
• Een gezellig boekje voorlezen en samenlezen. 
• Een rustig plekje zoeken en dan met een koekje en wat drinken gezellig even lezen. 

Zomaar even een paar ideeën en u kunt er thuis vast nog meer verzinnen??  
Vraag het uw zoon of dochter wat hij/ zij het liefst zou doen. 
Deze week komen we alweer aan het eind van de eerste kern. Het gaat heel goed. De kinderen zijn enthousiast en 
krijgen er steeds meer zin in. We zijn nu ook met het programma van veilig leren lezen op de computer begonnen. 
Met deze opdrachten leren we spelenderwijs omgaan met letters en woorden.  
Ook met rekenen gaat het snel, want we hebben de eerst toets alweer gehad en zoals u hebt kunnen zien had 
iedereen het prima gedaan. De juf was heel trots op alle kinderen.  
We leerden ook de cijfers 5,6,7  en 8 schrijven, dus nu kunnen we al allerlei sommen gaan maken. 
Met TOM( thema onderwijs op maat) werken we nog steeds over: ïk ben ik en jij bent jij! We leren ook hoe we 
rekening kunnen houden met elkaar en hoe fijn het is om complimenten te krijgen.  
We hebben afgesproken dat het op dinsdag meeneem dag is. Dan mogen de spulletjes die we graag willen laten 
zien mee naar school. Als we iets mee willen nemen om buiten mee te spelen, dan moet dat in onze tas blijven in 
het kluisje!  We leerden deze week ps. 135: 1, daarna leren we gez. 133:5.  
De Bijbelvertellingen gaan over Abram op reis en Abraham in het nieuwe land. 
Vrijdag 22 september hebben de kinderen van groep 3 een vrije dag!!! 
Vriendelijke groeten van de juffen 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
In groep 4/5 zijn we druk als kleine baasjes aan het werk. Fijn is het om iedere dag uit de Bijbel te horen, samen te 
bidden en te zingen om God onze Vader te eren. De afgelopen weken hoorden we veel over Samuël en koning 
Saul. God gehoorzamen en op hem vertrouwen waren een aantal thema’s. De komende weken gaan we verder 
over koning Saul en over koning David. We leren er ook Bijbelteksten over en vragen te maken over de gehoorde 
vertellingen. Hier horen eenvoudige huiswerkopdrachten bij. 
Met rekenen zijn de 1e toetsen gemaakt. De resultaten waren erg goed. Waar nodig wordt er uiteraard extra hulp 
geboden om te groeien in het werk. Daarom blijven we ook nog veel oefenen met werkbladen.  
We maken sommen tot 20 (groep 4 en 5) En oefenen met de tafels (groep 5) 
Ook met spelling zijn de 1e controledictees gemaakt. Ook hier ging het erg goed. We oefenen dan ook iedere dag  
met de geleerde woorden. 
Met het thema hebben we enthousiast gewerkt over voeding. Het krijgt nog een staartje in de laatste week van 
september. Dan gaan we ons nl. bezig houden met de gezonde pauzehap.  
Het volgende thema is een geschiedenisonderwerp. We gaan het hebben over de 1e bewoners van ons land. Jagers 
en verzamelaars is het onderwerp. 
Met handvaardigheid maakten we mooie vliegers die we op de ramen van ons lokaal hebben geplakt. Zo ziet het er 
van binnen en van buiten een stuk gezelliger uit. 
Op dit moment zijn we bezig met een kunstwerk zoals Karel Appel deze ook maakte.  
Schilderen met een magische kwast in verf. 
Huiswerk: 
Vrijdag 29 september leren de opdrachten van les 3 en 4 van Levend Water. 
Tot de volgende keer. 



Juf Elly en meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
Na een paar weken werken beginnen we elkaar steeds beter te kennen. Er is een fijne sfeer in de klas waarin we 
hard kunnen werken en veel dingen kunnen leren. Het lukt ook steeds beter om stil te werken. 
De eerste rekentoetsen zijn achter de rug en we starten in beide groepen met een nieuw blok. In groep 6 werken 
we aan getalbegrip tot 10.000, hoofdrekenen met grotere getallen en het vergelijken en bepalen van oppervlakten. 
Bij groep 7 liggen de accenten op hele grote getallen, miljoen en miljard, keersommen zoals: 4x 345= en een 
lijngrafiek leren lezen.  
Bij spelling herhalen we de geoefende categorieën en maken het controledictee.  
Groep 6 gaat daarna oefenen met het juist schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en met 
woorden met i of ie. Groep 7 gaat oefenen met het correct spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd 
als er je of jij achter staat en met woorden die met ch geschreven worden. 
Ster van de week  was Lieve. De nieuwe ster is Sander.  
De Bijbelverhalen gaan de komende weken over Abraham en Isaak.  
Deze week leren we gezang 133 : 5 en volgende week ‘Het OT’. 
Juf Tonja werkt nog even verder aan het thema ‘Op reis’, terwijl juf Rianne haar geschiedenis thema over de 
Gouden Eeuw afrondt.  
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Dinsdag 19 september: Tekening of verhaal over VOC inleveren 
Woensdag 20 september topo: Groep 6: Nederland. Groep 7: Europa 
Woensdag 27 september: toets aardrijkskunde thema 1 
Vrijdag 29 september: toets Levend Water week 3 en 4 
Dinsdag 3 oktober: thema toets Geschiedenis: De Gouden Eeuw 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
Vriendelijke groeten,Rianne en Tonja 
 
Groep 8 
Vorige week hadden we onze ontmoetingsavond. Fijn dat u er was! Voor de ouders die er niet waren: er is via 
digiduif informatie over groep 8 gestuurd.  
We hebben ook een fantastisch 
kamp gehad! We hebben een 
dropping gedaan, zijn naar het 
zwembad geweest, spelletjes 
gedaan, Veere en natuurlijk nog 
veel meer! En bij dat alles viel het 
weer ons 100% mee! Het enige 
dat we niet hebben gedaan is de 
survival, maar die doen we nog 
een keer in mei of in juni!  
 
Met deze fijne herinneringen gaat groep 8 verder, om er samen een super jaar van te maken! 
De excursie van de Jeugdnatuurwacht naar Braakman-Noord gaat definitief door op 4 oktober.  Waarschijnlijk zijn 
er genoeg ouders die willen rijden, als dat niet zo is, komt er nog wel een oproep via digiduif.  
Deze week maken we het thema over de Gouden eeuw af. Daarna beginnen we met een thema over de aarde; over 
aardbevingen en vulkanen. We maken daarbij in de klas ook zelf vulkanen! 
Deze week, op woensdag, donderdag en vrijdag maakt groep 8 de entreetoets. Dit doen we in de ochtenduren.   
Het eerste leerhuiswerk werd goed geleerd en ook het maakhuiswerk wordt trouw gemaakt!  
Hopelijk blijft dat het hele jaar zo! De Bijbelverhalen gaan over de zondvloed en daarna over het Bijbelboek Job, met 
als thema: ‘Kijk door je tranen heen omhoog. Breng al je vragen en verdriet bij God’.  
Groeten van juf Esther en juf Suzanne 
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