
 

 

 

 

Agenda  
• ma 26 september:  Oud papier ophalen 

• wo 28 september: Start kinderpostzegelactie groepen 7 en 8 

• ma 3 oktober:  Excursie HVC (Huisvuilcentrale) groep 8 

• woe 5 oktober:  Start Kinderboekenweek 
• di 11 oktober:     Meandernieuwtje 2 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Het schooljaar 2016-2017 is goed gestart! We zijn blij alle kinderen en ouders 

weer te zien. De informatieavond van afgelopen woensdag werd druk bezocht. 
De leerkrachten hebben weer veel verteld over wat de kinderen dit schooljaar 

staat te wachten.  
De ouders die ons al enorm geholpen hebben met het kaften van de boeken van 
onze nieuwe methode voor aardrijkskunde (Argus Clou) wil ik bij deze heel erg 

bedanken! De boekjes van de nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen 
(Leesparade) worden inmiddels ook al van een beschermlaagje voorzien, maar 

we zoeken nog wat ouders die de laatste boekjes in gr. 4, 5 en 6/7willen kaften. 
Volgende week maandag start de naschoolse cursus striptekenen en verderop in 

dit Meandernieuwtje staat meer info over de cursus Engels.  
Ik wens iedereen een heel mooi schooljaar toe! We gaan samen weer leuke 

dingen doen en veel leren.. ondanks de warmte deze week! 
Met vriendelijke groeten,  

Koen Elbers 

 

Luizencontrole 
Na elke vakantie worden de haren van alle kinderen op school 

gecheckt op hoofdluis. Dit doen de ouders die zich daarvoor 
hebben opgegeven met heel veel inzet. 

Hoofdluispreventie blijft de verantwoordelijkheid van ouders.  
De luizencontrole op school is een extra controle en moet gezien 

worden als ondersteuning voor de ouders en om verdere 
spreiding van luizen op school te voorkomen. De ouders/verzorgers dienen er 

echter zelf voor te zorgen dat hun kinderen luisvrij naar school komen. 
Het belangrijkste is dus dat u zelf regelmatig uw kind(eren) en uzelf controleert. 
Ook vaders, moeders, broers en zusjes kunnen hoofdluis hebben/krijgen en 

elkaar dus besmetten. Regelmatig kammen met een goede luizenkam/netenkam 
om te controleren of iedereen luisvrij is werkt het beste.  

Meer informatie en een kaminstructie vindt u op de website van het Landelijk 
Steunpunt Hoofdluis. 

 

Oproepjes 
Groep 1/2a is op zoek naar opblaasbare cijfers. Heeft u nog wat cijfers liggen die 

niet meer gebruikt worden, dan zijn wij daar heel blij mee. Alvast bedankt! 

14 september 2016  

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/


  

 

 

Recycling op school 
Wist u dat we op school twee batterijverzameltonnen hebben?  
Voor elke kilo batterijen krijgen wij punten en voor de gespaarde punten kunnen 

we mooie spullen aanschaffen voor school. Lever uw batterijen in op school! 

 

Groep 1/2a 
We zijn weer goed begonnen op school. Iedereen is heerlijk 

uitgerust en we vonden het leuk om elkaar weer te zien en 
samen te kunnen spelen. We werken over het thema: 

Zomer. We hebben naar het verhaal geluisterd van de 
allerleukste zomer van olifant. Hij gaat lekker met zijn 

vrienden spelen, maar steeds vergeet hij dingen en moet hij 
weer terug naar huis om ze op te gaan halen. Ten slotte 
pakt hij zijn bakfiets en stopt hij daar alle spullen in die hij 

denkt nodig te hebben, zodat hij niet meer terug hoeft om 
iets op te halen. We zingen zomerse liedjes en leren 

zomerse versjes. En de zon schijnt buiten heerlijk dus alles 
klopt.  

Zou u de adreslijst bij de deur willen controleren en 
eventueel aanpassen indien nodig. Als achter elke naam een 

krulletje staat dan passen wij de lijst aan en krijgt ieder kind 
een klassenlijst mee naar huis. 

 

Groep 1/2b 
We zijn weer begonnen en wat hebben we overal weer zin 
in! 

Ons thema is 'zomer' en we hebben een echte 
kampeerhoek in de klas. 

We hebben de -z- geleerd van zon, zee, zebra en....., 
woordjes bedacht die bij 'de zomer' horen en onze eigen 

letter gezocht op de 
lettermat. 

Wist u dat we ook al 
heel goed kunnen tellen 
tot 10 en ook weer terug? 

Als juf 1, 2, 3 ,4, 5 of 10 vingers in de lucht 
steekt weten we meteen hoeveel het is. Knap 

hè? 
We hebben natuurlijk ook heel veel gespeeld 

in de hoeken en olifanten geknutseld bij het 
boek 'De allerleukste zomer van olifant'.   

 

 



  

 

Groep 3 
We zijn weer begonnen! De eerste weken zijn goed gegaan. De kinderen zijn 

enthousiast en we beginnen al aan elkaar te wennen. Dit jaar zijn er twee nieuwe 
leerlingen bij ons in de klas gekomen: Ryan en Djamilla. Welkom! 

Het werken in schriftjes gaat al erg goed en we spelen nog regelmatig extra 
buiten of in de hoeken. Er heerst een fijne sfeer in de klas, de kinderen hebben 

het naar hun zin in groep 3. 
We hebben gezongen over hakken en plakken en soms doen we tussen de lessen 
door de papegaaiendans. Dan kunnen alle kinderen even hun energie kwijt, 

zodat we daarna weer goed kunnen werken. 
Ook hebben we de groepsmissie gemaakt. Met de klas hebben we gepraat over 

wat de kinderen willen leren dit jaar. Op die vraag kwamen verrassende 
antwoorden. Daar hebben wij een rijm van gemaakt met elkaar en in dat rijm 

staat precies wat we dit jaar in groep 3 met deze groep willen gaan doen. Ook 
hebben we met de kinderen nagedacht over welke afspraken we prettig vinden in 

de klas, zodat we allemaal fijn kunnen werken en met plezier naar school gaan. 
De groepsmissie en de groepsafspraken hangen in de klas en bij de deur. 

Misschien leuk om eens te lezen! Wilt u uw kind deze week een schoenendoos 
meegeven? Daar gaan we volgende week wat mee maken. 

 

Groep 4 
Wat heerlijk allemaal weer na de vakantie naar school. Laetitia is er ook weer 

gezellig bij. Nu zitten we allemaal in groep 4. Het is wel wennen hoor. Weer 
vroeg opstaan en de hele dag aan het werk. Dat is even een omschakeling na  

6 weken vakantie. Daar komt bij dat het ook nog van dat 
mooie weer is, dus eigenlijk willen we allemaal nog wel even 

naar het zwembad. Helaas, dat kan niet meer.  
Omdat we het met Leefwereld over rupsen en vlinders 
hadden, zijn we naar buiten gegaan om te kijken of we 

ergens vlinders zagen vliegen. En ja hoor, heel veel 
koolwitjes zagen we bij de bloemen achter het 

voetbalveldje. We hebben direct daarna een vlinderboekje 
gemaakt. De verjaardagskalender is ook al bijna klaar, dan 

kunnen we goed zien wie wanneer jarig is. We hopen op een gezellig schooljaar. 

 

Groep 5 
De eerste twee weken van groep 5 zitten er op. De verjaardagskalenders hangen 

in de klas, de eerste lessen aardrijkskunde en geschiedenis hebben we gehad, we 
beginnen een beetje te snappen wanneer we uit het blauwe en uit het gele 

rekenboek moeten werken en dat we nu óók een rekenschrift met ruitjes hebben, 
we gaan op woensdag langer naar school en de hele vrijdagmiddag ook, en we 

hebben onze allereerste spreekbeurt of boekbespreking ingepland. Dat zijn best 
veel nieuwe dingen tegelijk, en dat is wennen. Maar met deze kanjers in groep 5 

gaat dat zeker lukken! We maken er met z'n allen een fijn schooljaar van, en 
verwelkomen Zarah en Thom in onze groep!  



  

 

 

Groep 6 
Groep 6 is, ondanks de wespen die ons nog dagelijks bezoeken en de warmte, 
flitsend uit de startblokken gekomen. Met spelling oefenen we veel met de korte 

en de lange klank, zoals in respectievelijk kippen en apen. Met rekenen komen 
de tafels zo ongeveer overal in terug. Het is heel belangrijk om dat ook thuis te 

blijven oefenen. Ook hebben we het gehad over delen van een geheel, 
bijvoorbeeld in deze opgave: 'Een derde van de kinderen zit naast de parasol. 
Dat zijn er vier. Hoeveel kinderen zijn er in totaal’? 

 

Groep 6/7 
Wat leuk al die vakantieverhalen van iedereen. Sommige verhalen kun je lezen 

in de vakantiekrant van de kinderen in de hal bij de ingang, de andere hangen in 
de klas. 
De introductieavond is ook alweer geweest, erg warm maar fijn om zoveel 

mensen te zien op deze avond. 
Heel veel kinderen waren in en snel na de zomervakantie jarig, wat een 

marathon aan verjaardagen opleverde, maar wel heel gezellig. 
In groep 7 zijn we druk met procenten en breuken aan de gang en groep 6 moet 

zich weer even goed in de tafels verdiepen. Het eerste 
huiswerk is ook al meegegaan en iedereen heeft er 

goed aan gedacht. Top... 
Het weer is heerlijk, dus daar genieten we ook nog 

even tussendoor van. Twee kinderen uit onze groep 
weten helemaal daar alles van en waren werkelijk in 

de wolken daarvan, hoog boven Heiloo!  
Nieuw bij ons in groep 6/7. Groep 7 is gestart met Lego 

Mindstorms. Dit is leren programmeren met Lego. Dit gebeurt op 
woensdagmorgen met een klein groepje. Zij gaan het later weer doorgeven aan 

een ander groepje en zo verder. 
Oproepje: Graag nog een paar ouders die helpen met boekenkaften, zodat we 
met Leesparade kunnen beginnen. 

 

Groep 8 
We zijn 29 augustus weer begonnen in groep 8. We hebben presentaties 

gemaakt in de vakantie en ze toen aan de klas laten zien. De hele klas heeft een 
eigen agenda waar ze huiswerk in moeten schrijven. De juffen hebben gekeken 

wat jij nog moeilijk vindt en op dat gebied krijg je huiswerk mee. Ook moeten wij 
iedere week Taalzee of Rekentuin maken. We hebben in week 2 allemaal een 

verjaardagskalender gemaakt. We hebben ook een selfie getekend. De ouders 
hebben een ouderavond gehad over wat we dit jaar gaan doen en hebben ons 

toen een 'berichtje' gestuurd bij onze selfie. Afgelopen vrijdag hebben we een 
rondleiding gehad in het Ter Coulster bos.  

Delphine en Brian.  

 



  

 

*Bijdragen van derden* 
  

Broodje Engels 
Op onze school wordt in samenwerking met 

Happy Homework extra Engelse les 
aangeboden onder de naam ‘Broodje Engels’. 

De lessen Engels zijn geschikt voor de kinderen 
uit groep 1 t/m 8.  

Voor de zomervakantie hebben wij u gewezen 
op de mogelijkheid tot het volgen van deze 

extra lessen Engels. Er zijn op dit moment nog 
plaatsen beschikbaar! 

De lessen Engels worden iedere dinsdag van 15.15-16.30 uur in een leslokaal bij 
ons op school aangeboden. Het leren gebeurt spelenderwijs met behulp van de 

Cambridge lesmethode ‘Super Minds’. Super Minds werkt met aansprekende 
thema's, liedjes en spelletjes die passen bij de leeftijd van de kinderen. Meer 

informatie?  
http://happyhomework.nl/naschoolse-activiteiten/broodje-engels. 

Aanmelden? 
Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw kind wilt 
aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op www.happyhomework.nl, of 

via e-mail naar info@happyhomework.nl. De eigen bijdrage voor de lessen 
betreft €37,50 per maand. Eenmalig vragen wij €25,00 inschrijfgeld /aanschaf 

methode. 

**** 
Leren typen op Meander met TypeWorld 

Met ingang van februari 2017 verzorgt Dompvloet 

Opleidingen uit Heiloo de cursus Typen op Meander.  
De belangstelling is meestal groot, want hoe belangrijk 

het is om met 10 vingers en blind te kunnen typen zal 
voor iedereen duidelijk zijn. Op de middelbare school 

heb je meteen een voorsprong en als je het typen 
eenmaal beheerst, verleer je het je hele leven niet 
meer. Een waardevolle investering van 14 weken waar 

je altijd profijt van blijft houden. 
Dompvloet verzorgt al decennia cursussen Typen en 

sinds enkele jaren gebruiken wij daarvoor TypeWorld. 
Bij kinderen van groep 6, 7 en 8 slaat dit heel goed 

aan. Het leren typen in gamevorm is leuk en je leert het 
goed en snel. Naast elke week een les volgt de docent 

de kinderen online. De docent begeleidt en stimuleert ze met 
voortgangsberichtjes en aanwijzingen op het juiste moment. 

Inschrijven voor de cursus die in februari start is nu al mogelijk via 
www.tijdvoortypen.nl.  

 

**** 

http://happyhomework.nl/naschoolse-activiteiten/broodje-engels
http://www.happyhomework.nl/
mailto:info@happyhomework.nl
http://www.tijdvoortypen.nl/
http://www.tijdvoortypen.nl


  

 

Heel Nederland telt mee.. 
met het nationale fietsonderzoek. 

Op 19 september start het grote nationale 

fietsonderzoek. Net als vorig jaar gaan we al onze 
fietsbewegingen in kaart brengen. Dit jaar doet de 

gemeente Heiloo voor het eerst mee. Met dit 
onderzoek willen wij beter inzicht krijgen in de 

fietsroutes en fietsgedrag; waar kan de deelnemer 
door fietsen. Waar ondervindt men oponthoud? Waar is het druk? Hoe meer we 
weten, hoe beter we ons beleid hierop kunnen afstemmen. Meedoen is 

makkelijk! Alles wat de deelnemer nodig heeft: een fiets en de gratis Fietstel-
app.  

Deelnemers maken dan meteen kans op 1 van de 25 Veloretti fietsen in zijn of 
haar favoriete kleur. Kijk op www.fietstelweek.nl 
 

 

http://www.fietstelweek.nl/
http://www.defietstelweek.nl

