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Belangrijke datums: 
Woensdag 30 september: start 
kinderboekenweek  
Maandag 5 oktober: info-avond groep 8 VO 
Donderdag 8 oktober: schoolreis 
19-23 oktober: herfstvakantie 
26 oktober: studiedag; alle groepen vrij 
27-29 oktober: kamp groep 8 
 
Startactiviteit 
Meestal proberen we aan het begin van het 
jaar een activiteit te organiseren om met 
elkaar, kinderen, ouders en leerkrachten, het 
schooljaar te starten. Dit jaar hebben we dat 
vanuit de klassen georganiseerd. Op 
donderdag 17 september heeft iedere klas zich 
even op het podium gepresenteerd. 

 
 
Met alle klassen samen is een lange ketting 
van handen gemaakt. Een mooi symbool van 
hoe we samen een mooi geheel maken. 
 

 
Herinnering LOI Kidzz 
Twee weken geleden kregen de kinderen van 

groep 6, 7 en 8 informatie mee over 
typecursussen. Denkt u eraan het formulier op 
tijd in te leveren? 

Bruna lezen 
In het kader van de kinderboekenweek heeft 
Bruna een leuke spaaractie. De kassabonnen 
van kinderboeken die tijdens de 
kinderboekenweek bij de lokale Bruna-winkel 
worden gekocht, worden opgespaard. School 
verzamelt deze kassabonnen. Voor 20% van 
het totaalbedrag van de kassabonnen mag 
school kinderboeken uitzoeken voor de 
schoolbibliotheek. 
Mocht u in deze periode een kinderboek bij 
een Bruna-winkel kopen, wilt u dan de 
kassabon op school inleveren?  

Schoolfruit 
We hebben vernomen dat we als school weer 
mee mogen doen in de schoolfruitregeling. 
Vanaf 9 november zullen we voor drie keer in 
de week fruit ontvangen. Tegen die tijd zullen 
wij u nader informeren. 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Jaap Schouten. Ruim twintig jaar 
woonachtig in de regio Utrecht. Oorspronkelijk 
afkomstig uit de 
Beemster. U weet 
ongetwijfeld dat 
deze polder 
werelderfgoed is 
en drooggemalen 
door Leeghwater. 
Na mijn 
universitaire 
opleiding ben ik 
gaan werken in het bedrijfsleven. Dit gaf mij 
niet de voldoening waar ik naar zocht. Na een 
korte kennismaking met het basisonderwijs 
heb ik besloten een switch te maken en mijn 
hart te volgen. Rond mijn veertigste heb ik de 
Pabo afgerond. Na de PABO heb ik vooral 
gewerkt als invaller om zoveel mogelijk kennis 
te maken met onderwijsconcepten en de 
uitwerking daarvan in de praktijk. 
Nu heb ik vaste grond onder de voeten 
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gekregen op “de Zilvermaan”. De lijntjes op 
"de Zilvermaan" zijn kort. Dit ervaar ik als 
bijzonder prettig. In mijn vrije tijd hou ik ervan 
om buiten te zijn en te wandelen. Maar ook 
fietsen met volledige bepakking in een zonnig 
land is leuk. Daarnaast beoefen ik theatersport 
en maak ik muziek. En waar mogelijk neem ik 
dit mee naar school. 
Ik hoop met ouders, kinderen en collega's op 
deze school met plezier te werken. 

Vanuit groep 3 
Wat een bijzondere start hebben we gehad in 
dit schooljaar!  Waren we net een beetje aan 
elkaar gewend moesten er veel kinderen thuis 
blijven door verkoudheid. Maar we hebben een 
super gezellige groep en werken heel hard, 
ook thuis!  
Na de opening starten we elke dag met 
rekenen. We volgen de lessen van het digibord 
en maken opdrachten in het werkboek. Dat 
kunnen we al heel netjes, en weten ook dat we 
het werkboek in de nakijkbak moeten leggen. 
Maar we werken niet alleen in een werkboek, 
we werken ook bijna elke les met de 
wisbordjes en een spel uit de rekenkast. 
Vorige week maakten we zelf een getallenlijn 
tot 20. De getallenlijn komt bijna elke rekenles 
terug .Eerst de strook door de midden knippen 
en die lange stroken aan elkaar plakken. Dan 
beginnen bij 0 ( aan de linkerkant) en aan de 
andere kant 20. En alle getallen daartussen. 
Je mocht elkaar natuurlijk helpen. Aan het eind 
hebben we alle getallenlijnen bekeken en 
vergeleken. 
Tijdens Kern Start en Kern 1 hebben we al 
veel letters geleerd! Na 2 weken konden we al 
heel veel woordjes lezen KIM, SIM,IK MIK, 
MIS, SIS, en elke week komen daar weer 
nieuwe letters bij waar we weer nieuwe 
woorden van maken. Zoem de bij helpt ons 
daarbij op het digibord. Daarom hebben we de 
verjaardagskalender ook met Zoem de bij 
gemaakt. 
We leren de letter ook meteen schrijven, en 
dat is best lastig. Maar we oefenen bijna elke 
dag met schrijven van letters en getallen, want 
van proberen en oefenen kun je leren. 
Het leukst vinden de kinderen nu de lessen 

van Groove me. Ze zingen het lied mee en 
kunnen tijdens Hoekenwerk in de middag zelf 
op het digibord oefenen met de spelletjes die 
erbij horen. 

En tijdens de kind-gesprekken  gaven bijna 
alle kinderen aan dat ze de gymles zo leuk 
vinden, in de grote gymzaal! Het omkleden 
kunnen we ook al helemaal zelf, zelfs die 
lastige veterschoenen! 
Wat hebben we al veel gedaan en geleerd 
deze eerste weken! Superknap! 
Juf Anne en juf Inez. 

Vanuit groep 4-5 
In groep 4/5 zijn wij de eerste weken bezig 
geweest met kennismaken. Niet alleen met 
elkaar, maar ook met de regels en routines in 
de klas. Hoe werken we? Wanneer mag je 
naar de wc? Hoe werkt de takenkaart? Waar 
kijk je je werk na? Wanneer kan je iets aan de 
meester vragen? Naast de schoolregels is het 
ook belangrijk dat de groep afspraken maakt 
over hoe we met elkaar omgaan. Met de 
methode van de Vreedzame School hebben 
wij uitgebreid gesproken over wat we wel en 
niet willen de klas. Hieronder ziet u de 
afspraken die we met de groep hebben 
gemaakt. 

 

De kinderen van groep 4 hebben kennis 
gemaakt met STAAL taal en spelling. Deze 
week gaan we starten met FAQTA. Deze 
methode combineert de zaakvakken, 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek. Het eerste thema is ‘poepweer. 
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