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Nieuwsbrief 4     

 12 september 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 
Herhaalde oproep: Vervoer groep 7-8  
In het kader van 75 jaar vrijheid gaat groep 7-8 op vrijdag 20 september een bezoek brengen aan het 
Van Abbemuseum waar een speciaal programma is samengesteld in samenwerking met een 
oorlogsveteraan. Wij zijn voor die ochtend op zoek naar ouders die willen rijden. We vertrekken 
om 8.30 uur en zullen rond 10.45 uur terug zijn. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. Alvast 
hartelijk dank!  

 
 
ALGEMEEN 

 
Mediatorentraining 
Deze week zijn we gestart met de mediatorentraining vanuit de Vreedzame School. 
De kinderen uit groep 6,7,8 hebben gesolliciteerd naar de functie van mediator. 
Ook hebben ze aan kunnen geven naar wie ze toe zouden gaan bij een conflict. Als 
ze al eerder mediator zijn geweest, mogen ze niet meer deelnemen aan de 
training. Tijdens de trainingen leren de leerlingen o.a. wat mediatie is en wat het 
verschil is tussen een conflict en ruzie. 
Na de training worden enkele mediatoren uitgekozen. 

 
 
Capoeira en theaterlessen 
Afgelopen maandag zijn de groepen 5 t/m 8 met de gym 
gestart met lessen Capoeira. Capoeira  is een 
Braziliaanse vecht-dans. Het spel is een uitwisseling van 
aanvals- en verdedigingstechnieken op muziek, waarbij de 
'verdedigende' partij laag gebukte, ontwijkende bewegingen 
maakt. Kenmerkende bewegingen van het spel zijn de ginga; 
een swingende basisstap van waaruit alle mogelijke 
bewegingen voortvloeien.  

Belangrijke data 

24-09  Schoolraad verzet naar 1-10 

25-09  Start Kinderpostzegelactie 
26-09  Studiedag alle leerlingen vrij 
01-10  Schoolraad 
02-10  Start Kinderboekenweek t/m 13-10 
14-10  Start herfstvakantie t/m 18-10  

 
 

Bijlagen 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brazili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dans
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Capoeira ziet eruit als een combinatie van vele acrobatische 
bewegingen en draaitrappen.  
Tijdens de lessen is discipline en samenspel belangrijk. Deze 
lessen worden gegeven in het kader van de groepsvorming: 
‘Iedereen hoort erbij’   
  
  
 

 
Theaterlessen 
Als onderdeel van het project ‘Iedereen hoort erbij’ krijgen de groepen 5-6 en 7-8 ook drie weken op 
donderdagmiddag theaterles. De eerste les heeft in het teken gestaan van hoe leerlingen zichzelf 
zien, hoe anderen hen zien en de leerlingen hebben positieve eigenschappen van elkaar benoemd. 
Dit alles wordt gedaan in afwisselende werkvormen.  
 
Namens de leerkrachten, Inge van der Hijden, Rian Huijbers en Mireille Hoffman 

 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Fietsonderdelen 
Het verkeersplein wordt flink benut. We leren oversteken, rechts rijden en we kijken goed uit bij het 
zebrapad. Helaas hebben we ook regelmatig pech onderweg. Dan moet de fiets even naar de 

fietsenmaker. Nu lijkt het ons leuk om in de klas de werkplaats van de 
fietsenmaker te maken. Hier komen twee fietsen in te hangen. Een grote en 
een kleine fiets. In de winkel komen zadels, trappers, bellen, wielen en 
banden te liggen die bij een grote of bij een kleine fiets horen. De kinderen 
gaan aan de slag met de materialen. Meneer Jeroen komt ook af en toe even 
helpen als er banden geplakt moeten worden.  
We zijn nog op zoek naar een kleine fiets en kleine fietsonderdelen. Wie kan 
ons daaraan helpen? De spullen mogen vanaf morgen mee gebracht worden. 

 
Juf Els en juf Michèle mogen samen met de kinderen op bezoek komen bij een echte fietsenmaker. In 
overleg met de fietsenmaker VMG Fietshuis gaan we een datum afspreken. Wanneer deze vast staat, 
communiceren we dat via de groepsapp zodat jullie op de hoogte zijn. 

 
 
Groep 3-4 
Inloggen thuis account 
Op school oefenen de leerlingen met lezen, rekenen en woordenschat op de computer op hun eigen 
niveau. Onze school heeft een abonnement op de software. Bij een aantal programma’s is het 
mogelijk om thuis te oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Het gaat hierom 
de programma’s Rekentuin en Veilig Leren Lezen voor groep 3. Om toegang tot deze software te 
krijgen hebben de ouders die hiervoor nog geen inlog hadden, een 
mail gekregen vanuit het programma basispoort. In deze mail 
staat wat U verder moet doen om 
deze mogelijkheid te activeren.  
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Huiswerk  
Gisteren hebben alle kinderen een mapje mee naar huis gekregen met 
opdrachten om thuis te maken of te lezen. We hebben hier ook over gesproken 
op de informatieavond van vorige week donderdag. Het was goed om te horen 
dat dit huiswerk als prettig werd ervaren door de ouders die hier vorig jaar al 
mee te maken hebben gehad. Huiswerk is een extra vorm van inoefening van de 
aangeboden leerstof. Ook heeft u als ouder goed zicht op de leerstof die in de 
groep op dat moment wordt aangeboden.  

Rekenbladen 
Dit kan een extra inoefening zijn van aangeboden stof maar kan ook een automatiseringsoefening 
zijn die tot doel heeft om het rekentempo te verhogen. 
 
Leesbladen 
Deze bladen hebben tot doel om de aangeboden letters, woorden en verschillende categorieën 
verder te automatiseren. Goed lezen leer je door veel te oefenen en veel ‘leesmeters’ te maken. Het 
is dan ook belangrijk om het blad niet 1 keer te lezen, maar wel minimaal 5x per week. De eerste 
keer zal het misschien heel moeizaam gaan en hakt het kind elk woord in stukjes. De laatste keer 
leest het kind het blad misschien wel vlot zonder eerst de woordjes in stukjes te hakken. 
Vergeet niet om uw waardering te laten blijken zoals u hierboven ook heeft kunnen lezen. 
Iedere dinsdag moet het mapje weer mee naar school en krijgt uw kind weer nieuwe oefeningen 
mee naar huis. 
 
LET OP, ouders groep 3! 
We spreken de letters van woorden niet uit als alfabetletters maar als de klank van de letters. De 
kinderen komen anders niet tot lezen. 
Vak= vvv aaa ku en niet VEE AA KA. In de klas lezen de kinderen zoemend, vviiiiss. 
 
 
Groep 7-8 
Toetsen 
De eerste  thema’s van de zaakvakken zijn bijna afgerond. Dit betekent in groep 7-8 dat de kinderen 
daarvoor een toets krijgen. Twee weken voor de toets krijgen de kinderen kopieën mee die ze 
moeten leren. Een week voor de toets krijgen ze ook hun ingevulde werkboek mee naar huis. Tijdens 
de lessen leren de kinderen hoe ze dit leerwerk in de agenda moeten noteren en krijgen ze tips om te 
leren: 

 Eerst de informatie door lezen  

 1 week voor de toets starten met leren 

 Leer die week elke dag 

 Maak bv. een woordweb, een samenvatting, vragen 

 Leer niet alles letterlijk, in de toets kan het anders geformuleerd zijn 

 Vaak vinden kinderen het fijn als ze ouders ze overhoren 
 
De kinderen krijgen zoveel mogelijk maar één leertoets in de week. 
De data van de toetsen staan ook genoteerd op het planbord in de klas. 
Voor de topografietoetsen krijgen ze ook kaarten mee om te oefenen. Verder kunnen ze oefenen op 
de site; purposegames.com. Zoek daar naar Meander. Daarna zoek de groep en het thema.  
Nu krijgen ze thema 1 van groep 8. 
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Prinsjesdag 
In de week van Prinsjesdag zullen wij de Derde Kamer vormen. Middels een 
lespakket wordt in de klas aandacht besteed aan politiek en democratie. Wat 
doen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer? Wie mogen er stemmen? En 
wie is de baas van Nederland? Deze en andere vragen komen aan de orde. 
Doel is dat leerlingen hierop antwoord vinden met behulp van filmpjes en 
website en deze vragen beantwoorden in het Handboekje Politiek. Ook is er een debatspel, waarin 
leerlingen leren met elkaar in debat te gaan. 

 
Kinderpostzegels 

Op 25 september start de verkoop van de kinderpostzegels. De kinderen van 
groep 7-8 doen hieraan mee. In de klas krijgen ze uitleg en spullen mee. Ook 
kunnen ze een handige app downloaden voor de verkoop. Ook u als ouder(s) 
krijgen een informatiebrief. 

In verband met de verkoop zullen de leerlingen van groep 7-8 die dag om 12.00 uur uit zijn. 
 
Vanuit het voorgezet onderwijs 
Van Maerlantlyceum 
Het Van Maerlantlyceum organiseert verschillende kennismakingsactiviteiten voor 
groep 7 en 8 hieronder leest u hier meer over: 
 
 ‘Communitydag’ zaterdag 28 september 2019  
Deze zaterdag is het Van Maerlantlyceum open voor iedereen. Kom een kijkje nemen, proef van 
lekkernijen, zing een liedje mee, test je kennis in een pubquiz en maak kennis met onze school.  
 
‘VML-dag’  vrijdag 11 oktober 2019  
Kom met je klas of met je vriendje of vriendinnetje een echte lesdag volgen op een middelbare 
school. Brugklasleerlingen wijzen je de weg en alle andere leerlingen sturen we op excursie, zodat 
het gebouw helemaal van jullie is. Inschrijven voor deze dag kan via bijgevoegd Excelbestand. 
Individuele aanmeldingen gaan via de website.  
 
‘Van Maerlant pré-lyceum’ 23 okt, 20 nov, 18 dec 2019 en 15 jan 2020  
Aankomende brugklassers hebben bij ons een streepje voor! Kom op vier woensdagmiddagen alvast 
lessen volgen op middelbare schoolniveau; een gekke proef doen bij scheikunde, iets ontwerpen bij 
Art& Technology….het kan allemaal bij ons pré-lyceum.             

‘Het Van Maerlant Draait Door’  woensdag 30 oktober 2019  
Een informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 7 en 8, bestaand uit een 
algemeen deel en een keuzedeel. Leerlingen presenteren het ‘Van Maerlant draait door’, waarin 
diverse aansprekende Van Maerlanders worden geïnterviewd. Daarnaast zijn er interessante 
informatiebijeenkomsten naar keuze.  

‘Open dag’ zaterdag 25 januari 2020  
Kom, samen met je familie, een kijkje nemen op onze school. De deuren staan van 10.00 uur tot 
13.00 uur voor je open!  

 


