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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Luizenouders gezocht 

 Waterspelletjes donderdag 
15-9 2016 

 Schooltijden  

 Sport Olympiade 
   
Activiteitenoverzicht: 

 Algemene ouderavond 
en informatieavond 19 
sept Onderbouw 19:30 
uur 
Bovenbouw 20.15 uur 

 20 Sep. Olympiade 
Bovenbouw groepen 5 
t’m 8 

 
 

 
 
Aanwezigheid 
MIB-er en directeur  
 
MIB-er Mirjam 
Maandag - Donderdag 
 
Directeur Maria 
Dinsdag 
 
Locatieleider Linda 
Dinsdag t’m Vrijdag 
 

 

Vanuit het team: 
 
Waterspelletjes voor de leerlingen: 
Indien het mooie en warme weer 
aanhoudt zullen we donderdagmiddag 
15-9 2016 waterspelletjes op het plein 
gaan doen. Geeft u uw kind een 
handdoek en badkleding mee? Veel 
plezier! 
 

Oproep aan ouders(herhaling): 
We zijn als school opzoek naar ouders 
die het luizenopsporingsteam willen 
versterken.Wilt u ons helpen om onze 
school luizen vrij te houden dan horen 
we het graag. U kunt zich melden bij de 
leerkracht van uw kind.  
 

Schooltijden 
Om 8.20 uur gaat de 1

e
 bel: alle kinderen 

mogen naar binnen. (ook de 
bovenbouw) 
Om 8.25 uur gaat de 2

e
 bel: als teken dat 

de lessen gaan beginnen. Iedereen moet 
dan in de klassen zijn. En de 
lokaaldeuren gaan dicht. 
Dus korte mededelingen voor de 
leerkrachten kunnen vanaf 8.20 uur of 
wanneer u meer tijd nodig heeft kan een 
afspraak gemaakt worden. 
 

Ipad 
Alle iPads die dit jaar besteld zijn, 
hebben leveringsproblemen. Apple heeft 
namelijk een aantal modellen uit de 
handel gehaald. Vanaf 27 september is 
het weer mogelijk om iPads te bestellen.  
Voor meer vragen kunt u terecht bij 
meester Marthijn. 

  
Schoolsport Olympiade Dinsdag 20 
september 2016 
We lopen gelijk om 8.30 vanaf school in 
optocht naar de sportvelden.  
De Majellaschool zal Duitsland 
vertegenwoordigen tijdens deze spelen. 
Kinderen moeten zelf  voor een 
tussendoortje (10.00) en  lunchpakket 
zorgen met voldoende drinken. Zorg 
voor sportieve kleding/ kleding waarin je 
goed kunt bewegen en schoenen waar je 
goed mee kunt sporten. De kinderen 
zullen de hele dag sporten. De afsluiting 
is tussen 15.30 en 16.00  

 
Vanuit de groepen: 
Groep 1 
Juf Marijke is druk bezig met bouwen in 
groep 1 
Ook hier wordt goed gekeken hoe 
kunnen we iets na bouwen of na leggen? 

(Zie foto) 

 
 
De telrij tot 10 wordt goed geoefend, en 
er wordt geluisterd naar de verschillen 
van geluiden en waar het geluid vandaan 
komt. 
 
(herhaling) 
Op dinsdag 20 september gaan de 
kinderen van groep 1 en 2 naar de 
theatervoorstelling: “moed” in het 
Kielzog. De voorstelling begint om 10.30 
en duurt ongeveer 45. min. 
We hebben hiervoor een aantal ouders 
nodig die mee willen lopen als 
begeleiding.  
We vertrekken na het eten rond 10.00.  
Graag opgeven vóór vrijdag 16 
september bij juf Connie. 

 
Groep 2 
Groep 2 is druk aan het bouwen en 
vouwen. 
Nabouwen, naplakken, huisjes vouwen 
en huisnummers geven aan de 
gevouwen huisjes. 

   
Knap gedaan Quinty! 
 
Om reeksen te kunnen leggen en de 
logica in een reeks te kunnen zien, 
moeten we nog een tijdje blijven 
oefenen.. 
De Cijfers 4,5 en 6 worden nu uitgebreid 
behandeld, inhoudelijk ( hoeveel is 6 
eigenlijk?) en hun plek in de telrij wordt 
bekeken (buurtgetallen). 
We bekijken het verschil van een letter 
en een woord, en we luisteren goed of 
iets rijmt of niet. 
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Groep 3  
Groep 3 heeft het druk, er komen steeds 
meer klanken bij en deze klanken maken 
veel verschillende woorden. 
Donderdag is huiswerk meegegeven om 
deze woorden te oefen zodat ze veilig en 
vlot kunnen lezen en een goed 
woordbeeld krijgen van deze 
samengestelde klanken. 
De telrij tot 20 hebben we vandaag 
bekeken op een andere wijze. 
Waar sta je in de telrij als je een 9 bent 
of een 15?  
Wat gebeurt er als je ritmisch over cijfers 
heen spring? ( 2,4,6,8,10 of 1,3,5,7,9) 
En wat is er gebeurt al ik 7 kinderen had 
en nu nog maar 3? 
Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt 
de uiteindelijke rekenvaardigheden van 
erbij en eraf. 

 
Groep 4  
We hebben veel geoefend met spelling. 
Dit kunnen de leerlingen ook thuis doen 
met bloon (online woorden schrijven). 
Verder gaan we deze week kijken naar 
het verschil tussen oude en nieuwe 
woningen. Hoe woonden we vroeger en 
wat is daar anders aan dan de huidige 
woning. 
 

Peuters, groep 1,2,3
 
en 4 

4 oktober dierendag. (herhaling) 
Op 4 oktober willen wij, de peuters 
groep 1,2,3 en 4 extra aandacht 
schenken aan de huisdieren. 
Als u een huisdier heeft die mee naar 
school mag, waar uw kind of u wat over 
wil en kan vertellen, meldt u zich dan bij 
de leerkracht! 

 
Groep 5 
In groep 5 zijn we al mooi op weg. De 
eerste tafels zijn gehaald en we zijn 
begonnen met een weektaak. 
 
Dinsdag 20 september is de olympiade. 
Hiervoor zoeken we voor groep 5 nog 4 
ouders die de hele dag een groepje 
willen begeleiden. Het mag ook voor een 
dagdeel, alleen hebben we dan meer 
ouders nodig. Opgeven kan bij meester 
Bert 
 

Groep 6 
Vorige week hebben we veel geoefend 
met het rekenen met grote getallen tot 
en met 10.000. We zijn bezig met 
duizendtallen, honderdtallen, tientallen 
en eenheden. Deze week gaan we weer 
verder met het plaatsen van grote 
getallen op de getallenlijn en zetten we 
grote getallen in de goede volgorde. Bij 
taal werken we aan het herkennen van 
zelfstandige naamwoorden en 

werkwoorden en met spelling zijn we 
bezig met de dubbelzetter en de 
letterdief. 
Volgende week dinsdag is de Olympiade 
en ook groep 6 doet mee! Wij zoeken 
nog ouders om een groepje te 
begeleiden. We hebben 's ochtends en 's 
middags 3 ouders nodig. Heb je zin om te 
komen helpen en kun je een van deze 
momenten of zelfs een hele dag? We 
horen het graag! 
 
Groep 7 
Op maandag en dinsdag krijgt groep 7 
een derdejaars  Pabo stagiaire. Ze heet 
juf Melissa. Kom gerust even binnen om 
kennis te maken. 
Groep 7 doet op dinsdag 20 september 
mee aan de school Olympiade. Nadere  
informatie hierover volgt nog. Voor deze 
dag hebben we ouders nodig om de 
sportgroepjes te ondersteunen en te 
begeleiden. Lijkt het u leuk om een 
groepje te begeleiden, geef u dan op bij 
de leerkracht a.u.b. 
Dinsdag 27 september heeft groep 7 een 
topografietoets van Europa. Zij krijgen 
hier vandaag huiswerk voor mee zodat 
ze twee weken de tijd hebben om te 
leren/oefenen. Ook hierbij is de Ipad een 
goed hulpmiddel. Veel succes met leren 
groep 7. Zet hem op! 
 

Groep 8 
Topgrafie toets 
Donderdag 15 september heeft groep 8 
een topo toets.  
 
Schoolsport Olympiade 
Voor de Schoolsport Olympiade op 
dinsdag 20 september, zijn wij nog op 
zoek naar ouders die een groepje willen 
begeleiden. 
 
 

 
==================== 
 
Indien u nog vragen hebt n.a.v. deze 
nieuwsbrief of over de dagelijkse gang 
van zaken op school, loop dan gerust de 
school binnen en ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team St. Gerardus Majella 

 


