
 

    DapperKlapper 2 - oktober 2016 
geïllustreerde editie  

 
Belangrijke data  

woensdag 5 oktober World Teachers’ Day: Internationale dag van de       
leraar 

woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober Kinderboekenweek 

maandag 24 oktober 8:30-9:00 uur Mogelijkheid tot contant betalen ouderbijdrage 

donderdag 13 en vrijdag  14 oktober Studiedagen, alle (*) kinderen vrij. 

vrijdag 14 oktober van 9:00-10:00 uur (*) Wereldrecordpoging programmeren voor    
groep 7 en 8 

zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie 

maandag 24 oktober 8:30-9:00 uur Mogelijkheid tot contant betalen ouderbijdrage 

vrijdag 28 oktober  Laatste dag betaling ouderbijdrage 

 
Terugblik start schooljaar 
Beste ouders en kinderen van De Dapper, 
 
Wij zijn blij met een prettige en rustige start van dit schooljaar en hopen dat dat ook voor jullie geldt.                    
We hebben al weer van alles gedaan. Het gewone lesprogramma met daarin in groep 6, 7 en 8 de                   
ingebruikname van Snappet. Ik heb lessen Engels gezien in de hele school, waarbij ik echt onder de                 
indruk was hoe goed de kinderen in groep 1/2 al Engels spreken. We zijn een gedegen huiswerk                 
programma in de bovenbouw aan het opstarten, vooral in groep 8, en er zijn startgesprekken geweest,                
waar bijna alle ouders, kinderen en leerkrachten hebben gepraat, over hoe zij kunnen samenwerken.  
 
Daarnaast heb ik ook veel dingen gezien die gewoon heel leuk zijn: de Olympische sportdag voor groep                 
3-6, het bezoek van Gers Pardoel, de Offerfeest-lunch door de ouderraad, het Ajax life skills               
programma, de start van Schooltuinen en van Talententent en het Waterfestijn in het Oosterpark              
tijdens de hittegolf. Meester Ernst heeft met zijn klas een English mile gerend om even fris te worden.                  
Daarnaast wilde ik nog iets bijzonders vermelden wat niet direct met onze school te maken heeft: de                 
familieopening van de tentoonstelling 100 jaar Schiphol in het Amsterdam museum is gedaan door              
Gevano uit groep 4. 
 
Wij zijn op de goede weg. Laten we er samen aan werken om dit door te zetten! 
 
Jan-Joris Hoefnagel 

 

 

https://www.facebook.com/amsterdammuseum/photos/a.275619965848892.64975.219017088175847/1098629860214561/?type=3


 

 

                           
Offerfeest-lunch Waterfestijn 
 
Olympische sportdag 

English mile 
 
    DAP-R met Gers Pardoel  

 
 
Startgesprekken 
Vrijwel alle kinderen hebben met hun vader en/of moeder en hun groepsleerkracht(en) een             
startgesprek gevoerd. Hier is gesproken over de start van het jaar, zaken om rekening mee te houden                 
en doelen. Een goede start van het jaar die wij in de toekomst steeds meer invulling gaan geven.  
 
Wij dachten overigens de startgesprekken in groep 1/2A, 5, 7 en 8 handig tijdens de studiedag en juist                  
de dag na het offerfeest gepland te hebben, maar deze dag viel juist samen met het offerfeest.                 
Hierdoor was het niet voor alle ouders mogelijk, die dag op school te komen. Een leerzame ervaring en                  
volgende keer pakken we dit anders aan. 
 
Ouders 
Afgelopen woensdag is de taalcursus “Goed, Beter, Best! begonnen via Alsare. De kennismaking             
verliep goed met een klein groepje ouders. Volgende week komen meer ouders meedoen en dan is er                 
ook oppas voor de allerkleinsten.  
 
De ouderbijeenkomsten georganiseerd door Marjolein en Irene komen nu elke maand in een             
maandkalender te staan, zodat het overzichtelijk blijft en er ook ruimte blijft voor spontane gasten en                
activiteiten. We zouden het ook erg leuk vinden als ouders met eigen suggesties komen voor               
ouderbijeenkomsten. Heb je een idee, mail ze naar irenethomas@obsdedapper.nl :  
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Ouderbijeenkomsten Oktober 2016 
Op donderdagen van 8.45 uur tot ongeveer 9.45 uur in het aquarium boven de aula. Komt u ook! U                   
bent van harte welkom :-) 
 

Donderdag 6 oktober : “meet en greet” voor info met Marjolein en Irene. 
 

Donderdag 13 en donderdag 20 oktober: geen ouderbijeenkomst i.v.m. studiedag en herfstvakantie. 
 

Donderdag 27 oktober:  Creatief denken.  
  
Voorschool, VVE en onderbouw 
De peuterschool is dit jaar van start gegaan met een redelijk nieuwe bezetting. Vertrouwd zijn Birgit,                
Hyat en onze oudercontactfunctionaris Marjolein. Ans en Franka (als vervanger van Cemile) waren voor              
de zomervakantie al even in ons midden. Arda en Marlies zijn helemaal nieuw. Helaas hebben we                
afscheid moeten nemen van Mireille, Viola en Yasemin.  
 
We gaan weer leuke gezamenlijke VVE-activiteiten organiseren zoals op donderdag 6 oktober het             
voorlezen van kinderen van groep 7 bij de peuters en kleuters in kader van het thema “Voor altijd jong”                   
van de Kinderboekenweek. Zij doen dat ook bij Dapperdam, het kinderdagverblijf met wie wij              
samenwerken. Ook hebben wij een gezamenlijke theatervoorstelling van de Mammies over ‘Een slinger             
voor oma” op donderdag 27 oktober. Donderdag 10 november geven we een heus “juffenfeest” in het                
thema HOERA :-). Meer informatie hierover volgt. 
 
Schoolfruit 
Wij hebben bericht gekregen, dat we dit jaar mogen deelnemen met het EU Schoolfruitprogramma;              
elke dag fruit voor elke leerling. Meer informatie volgt. 
 
Ouderbijdrage 2016-2017 en tegemoetkomingen gemeente 
Wij sturen u tegelijk met deze DapperKlapper 2 een losse brief over de ouderbijdrage 2016-2017. Deze                
zullen wij volgende week ook op papier aan uw kind meegeven.  
  
Rapporten en gesprekken 
Dit jaar zijn er 2 rapporten (in februari en juli) met een bijbehorend gesprek tussen leerkracht, ouders                 
en kind. Daarnaast zullen wij voor elk kind een korte herfst rapportage opstellen. Als er daarbij                
aanleiding is voor een gesprek, nodigen wij u uit.  
 
Engels op De Dapper 
Op De Dapper krijgt elke leerling wekelijks Engelse les, van groep 1 tot en met groep 8. Wij gebruiken                   
hiervoor de methode Groove.me, waar liedjes de basis vormen om zinnen en woorden te leren. Dit                
werkt heel motiverend voor kinderen. Anders dan vroeger, ligt de nadruk op spreekvaardigheid. Meer              
uitleg over waarom Groove.me goed werkt, vindt u hier. Als u een keer een les wilt bijwonen, dan kunt                   
u dit aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind.  
 
Kunst en cultuur 
Uit de groepen 1/2: half september zijn de oudste kinderen van groep 1/2 A en B naar het                  
Tropenmuseum geweest met veel enthousiaste hulpouders. Ze hebben daar genoten van het            
‘Werelddierenfeest’. Eind september hadden de kleuters een muzikaal spektakel in de speelzaal            

 
 

 
 

 

http://groove.me/educatieve-verantwoording


 

 

rondom ‘de ReuzeXylofoon’. Muziekvogel Martien Groeneveld heeft de kleuters meegenomen op een            
muzikaal-theatrale ontdekkingstocht. De voorstelling was een vrolijke klank performance, waarin de           
leerlingen samen met Martien een geluids parcours hebben afgelegd. Op 7 oktober zullen de kleuters               
de Kinderboekenweekvoorstelling ‘Kraak’ bezoeken in het Tropentheater dichtbij school. Theatergroep          
Wie Walvis speelt deze hartverwarmende liedjesvoorstelling, die aansluit bij taalontwikkeling, filosofie           
en mens & maatschappij. Van verdere culturele evenementen wordt u op de hoogte gehouden in de                
volgende DapperKlapper. 
 
Uit de groepen 3-4-5: in oktober starten de muzieklessen van meester Jan weer. Hij is verbonden aan                 
de Muziekschool Amsterdam en verzorgt al een aantal jaren de muzieklessen vanuit het programma              
ZingZo! Groep 5 bezoekt half oktober de OBA in de Linnaeusstraat. Zij volgen een programma omtrent                
de Kinderboekenweek. Verdere culturele evenementen voor de middenbouw zijn vanaf november           
gepland. In de volgende DapperKlapper meer daarover.  
 
Uit de groepen 6-7-8: half september is groep 8 naar het Tropenmuseum geweest en heeft daar de                 
rondleiding ‘Thuis in de wereld’ gedaan met twee museumdocenten. Het ging over wat er voor nodig is                 
om je thuis te voelen, waar je ter wereld ook woont. De leerlingen van groep 7 worden in de maand                    
september ‘modeontwerpers in de dop’. Onder leiding van kunstenaars verdiepen zij zich in mode en               
het ontwerpen daarvan. In oktober en november zal Gerald Maurice weer met zijn technieklessen de               
bovenbouwers komen verblijden. Ze gaan een ‘geluiduitvindingding’ maken. Ook starten in oktober de             
muzieklessen voor groep 6 en 7 weer van meester Jan. Hij is verbonden aan de Muziekschool                
Amsterdam en verzorgt al een aantal jaren de muzieklessen vanuit het programma ZingZo! Tenslotte              
gaan de groepen 6, 7 en 8 eind oktober naar het Tropenmuseum voor de rondleiding ‘Van VOC tot                  
Nederlands Indië’. Deze rondleiding sluit aan bij het thema uit de geschiedenis methode ‘Brandaan’.              
Tot zover de maanden september en oktober.  
 
BZT show 
Saami uit groep 8 en oud-leerlingen Tiziano, Mohamed en Aivan hebben de finale van BZT-muziekshow               
van Meer Muziek in de Klas bereikt in de categorie rap. Deze wordt opgenomen op 18 november en                  
uitgezonden op 19 november 2016 om 19:00 uur op Zapp/NPO3. Daarna kunt ook u op hen stemmen                 
via http://www.zapp.nl/de-bzt-show. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als onze rapgroep wint en mag             
optreden in  Koninklijk theater Carré voor onder andere Koningin Maxima.  
 
Kinderboekenweek “Voor altijd jong!” 
Van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is “Oma’s en                 
opa’s: Voor altijd jong”. Wij hebben leuke en leerzame activiteiten op school en daarnaast zijn er in                 
verschillende bibliotheken en boekhandels allerlei activiteiten. Zo heeft de Linnaeus Boekhandel op de             
Middenweg 29 op woensdag 5 oktober om 16:30 uur een (kinder-)boekpresentatie over Ajax, waar ook               
Ronald de Boer bij aanwezig is. Op zondag 9 oktober om 16:00 uur toneel en knutselen met Kiki                  
Hessels, bekend van de kinderfilm Otje. Als je tijdens de Kinderboekenweek een boek koopt, krijg je                
een boek cadeau van de 87-jarige schrijver Dolf Verroen. Kinderen voor kinderen brengt elk jaar een                
lied uit tijdens de Kinderboekenweek, dat ook op school vaak te horen zal zijn.  
 
Dapper Academy 
Zoals vorig jaar al aangekondigd starten we binnenkort met de Dapper Academy, de naam waaronder               
we uiteindelijk alle buitenschoolse activiteiten willen bundelen tot een breed en samenhangend            
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aanbod met vaste afspraken. Pas over een of twee jaar zal dit volledig in werking zijn en we gaan daar                    
rustig naar toe werken. De eerste activiteiten zullen ICT         
workshops zijn voor groep 5 t/m 8. 
 
Dynamo / Talententent 
Talententent is vorige week weer gestart met onder meer         
schaakles, codelab (programmeren), percussie, groene     
vingers en bewegen voor kleuters.  
 
Codeuur wereldrecord 
Op vrijdag 14 oktober a.s. van 9:00-10:00 uur doen de          
groepen 7 en 8 mee aan een wereldrecordpoging        
programmeren van stichting Codeuur i.s.m. onder meer       
de gemeente Amsterdam. De ouders van groep 7 en 8          

krijgen hier nog een brief over. Twee trainsters, die in het dagelijks leven voor Microsoft en TomTom                 
werken, begeleiden onze leerlingen. Deze recordpoging valt samen met een studiedag, waardoor er             
geen leerkrachten op school zijn. Meester Ro, juf Ouardia van de overblijf en Bilal van Dynamo zijn                 
aanwezig op school. Wij zijn blij dat veel kinderen graag meedoen op deze vrije dag. We gaan er een                   
klein feestje van maken en hebben afgesproken dat wij ook samen met groep 7 en 8 iets leuks gaan                   
doen na de herfstvakantie.  
 
E-mail adressen leerlingen en ouders 
Ook alle leerlingen op De Dapper hebben een eigen e-mailadres. Dit wordt nog lang niet in elke groep                  
of door iedereen gebruikt, maar wij zullen dit in de hogere klassen steeds meer gaan gebruiken. Het is                  
bedoeld voor schoolwerk en wij behouden ons het recht voor om e-mailberichten te lezen om er zeker                 
van te zijn, dat deze school accounts verantwoord gebruikt worden.  
 
Nieuwe gezichten 
Vanaf volgende week start Afke Dijkstra als intern begeleider. Ook juf Ankie, juf Diane, juf Nicole, juf                 
Joyce stellen zich hieronder voor. 

 
Ik ben Diane Scherer, 44 jaar, geboren in Leiderdorp en in 1993            
afgestudeerd aan de Haagse PABO. 
Na jarenlang lesgeven in Leiden ben ik in 2006 verhuisd naar Amsterdam.            
Ik woon nu in Bos en Lommer samen met mijn partner. 
Ik ben jarenlang leerkracht geweest op een school in West en vorig jaar             
was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben gaan invallen op            
verschillende scholen in Amsterdam om andere stadsdelen van        
Amsterdam een beetje te leren kennen. Zo kwam ik terecht op De            
Dapper. Ik ben dan ook heel blij, dat ik nu de juf mag zijn van groep 1/2 A.                  
Wat een enthousiaste kinderen en betrokken ouders! 
Naast mijn werk sport ik graag. Ik houd van lekker koken met groente uit              
mijn eigen moestuintje en ik wandel en fiets veel met mijn hond Chuma.  
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Ik ben Afke Dijkstra en op maandag 3 oktober ga ik starten bij De Dapper.               
Zoals jullie konden lezen in de vorige DapperKlapper, zal ik als intern            
begeleider op deze mooie school onderdeel uit gaan maken van een team,            
dat er met elkaar voor zorgt, dat alle kinderen zich optimaal kunnen            
ontwikkelen. Dat ieder kind zich fijn voelt en met plezier naar school gaat. Ik              
kijk ernaar uit om te gaan samenwerken met het bevlogen team, met de             
kinderen en hun ouders en opvoeders. Na ruim zeven jaar zelf voor de klas              
te hebben gestaan, verdwijn ik nu meer achter de schermen. Ik ga mijn             
kennis en ervaring op een ander niveau toepassen, verdiepen en uitbreiden.           
In mijn vrije tijd breng ik zoveel mogelijk tijd door met mijn gezin, we hebben               
een dochter van één. We fietsen bijvoorbeeld graag door Amsterdam en omgeving, houden van samen               
koken, lekker eten en van muziek luisteren.  
 
Even voorstellen… (juf) Nicole! 
Dit schooljaar ben ik op De Dapper begonnen als ondersteuner voor de Interne             
Begeleiding. Als ouder heeft u vooral met de leerkracht te maken. Sommige            
kinderen hebben meer nodig dan de basisaanpak. Dat is het moment dat de             
intern begeleider voor u in beeld komt. Samen met ouders en leerkracht            
proberen we een passend onderwijsaanbod te maken, dat aansluit bij de           
onderwijsbehoefte van uw kind. Mijn rol is om de intern begeleider te            
ondersteunen hierbij en samen te kijken hoe de school zich kan ontwikkelen op             
dit gebied. Meerdere keren per jaar bespreekt de leerkracht alle kinderen met            
de intern begeleider. Ik bezoek regelmatig de groepen om op de hoogte te zijn,              
wat er speelt en te zien hoe de gemaakte plannen zich vertalen naar de praktijk.               
Op maandag ben ik aanwezig en beschikbaar voor vragen en afspraken. Met            
hartelijke groet, Nicole Feenstra 
 
Juf Ankie: Op maandag en dinsdag ben ik samen met juf Maaike de juf van groep 3. Op woensdag en                    
donderdag ben ik juf van groep 1/2A, samen met mijn duo collega juf Diane. Toch ben ik niet helemaal                   

nieuw, want van 2010-2012 heb ik al op De Dapper gewerkt in de             
kleutergroepen. 
Ik woon op een woonboot in Amsterdam Noord met mijn gezin en fiets elke              
ochtend over 2 bruggen naar school. Ik ben een juf met een groot hart en               
veel aandacht voor elk kind. Ik hou van het themagericht onderwijs,           
waarbinnen van alles kan worden ontdekt en geleerd. Spelen blijft          
belangrijk. Een van mijn passies is het filosoferen met jonge kinderen, want            
dat kunnen ze zo goed. Er zijn geen foute antwoorden, het gaat om jouw              
gedachten, jouw mening. Verschillen van mening mag, probeer het maar uit           
te leggen, waarom je zo denkt. En je mag ook van mening veranderen, als je               
goede argumenten hoort! Andere passies zijn boeken voorlezen, gedichten         
laten voordragen door de kinderen en Afrikaanse dans. 
Ik ben blij weer terug te zijn op De Dapper. 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Hallo ouders en kinderen, ik ben juf Joyce! Op 1 mei           
2016 ben ik vanuit Cuijk, Brabant voor mijn grote liefde          
verhuisd naar Amsterdam. Ik werkte daarnaast al een        
aantal jaren met plezier in het onderwijs in Limburg. In          
Amsterdam mocht ik meteen starten op de       
Dapperschool in groep 8. Inmiddels ben ik blijven        
plakken in mijn ontzettend leuke groep 7. Ik heb het          
erg naar mijn zin op de Dapperschool met allemaal         
fijne mensen en kinderen om mij heen. 
 
 
Hallo allemaal! Ik ben Estah en ik ben LIO-leerkracht bij groep 7. De laatste jaren was ik vaak te vinden                    
op De Dapper aangezien ik al enkele jaren stagiaire was bij Ratna. Dat beviel zo goed, dat ik besloot                   
mijn laatste jaar ook te voltooien bij De Dapper. Naast het lesgeven, ben ik ook bibliothecaresse en                 
verdiep ik mij in de taalontwikkeling van het kind. Kinderen enthousiasmeren voor literatuur vind ik               
ook erg belangrijk.  
 
Ook zijn recent drie stagiaires begonnen : derdejaars Pabo-studenten Ella in groep 3 en Hayet in groep                 
5 en pedagogiek-student Thomas doet vooral buiten de klas verschillende opdrachten.  
 
Wat leert mijn kind? 
Wij denken na over een geschikte manier om u te laten weten, wat uw kind op school leert van dag tot                     
dag. Dat is lastig, want dag in dag uit zijn er weer nieuwe onderwerpen en leerdoelen. Hieronder heeft                  
elke groepsleerkracht een korte vooruitblik voor de week van 3 oktober geschreven. Wij horen graag               
van u of u dit soort informatie waardevol vindt. 
 
Groep 1/2A en B: 
Deze week gaan we verder met de letter g van Geluiden, het thema “Sst wat hoor ik” en de herfst. De 
eerste paar dagen zijn we met de kanjertraining extra bezig en op woensdag begint de 
Kinderboekenweek “Voor altijd jong”. Dan komen er oma’s op bezoek (en hopelijk ook opa’s). Op 
rekengebied gaan we splitsen en auditief tellen met kastanjes, eikels en dennenappels. Uw kind mag 
ook blaadjes en verschillende noten van de bomen meenemen naar school voor op de herfsttafel.  Op 
taalgebied gaan we veel interactief voorlezen, nieuwe woorden leren, rijmen en klankspelletjes doen. 
Tevens gaan we natuurlijk ook zingen, knutselen en toneelspelen. Bij Engels op donderdag beginnen 
we met de tweede les “Autumn”. Op vrijdag is er een voorstelling van de Rode Loper in het 
Tropentheater, die heet KRAAK. Dit gaat over een heel oud mannetje. Hij is zo oud, dat zijn botten zijn 
gaan kraken.  
 
Groep 3  
Wij sluiten deze week kern 2 van Veilig leren lezen alweer af en stomen door naar de nieuwe letters 
van kern 3! We gaan deze week de oo, de d, de oe en de z leren. Natuurlijk gebruiken we de letterdoos 
ook deze week weer om elkaar een dictee te geven en echte woorden en zinnen te maken. We letten 
erop dat alle letters op de goede plek in een woord staan! Met de spelletjes van de speel-leesset die bij 
‘Veilig leren lezen’ hoort oefenen we de letters die we al geleerd hebben.  

 
 

 
 

 



 

 

Bij het rekenen houden we ons deze week bezig met splitsen, ontdekken we hoeveel kinderen van een 
groepje zich verstopt hebben, breiden we de getallenlijn uit naar 12 en leren we over het zoeken van 
de weg met een plattegrond.  
Juf Ella neemt een leuk boek mee en leert ons iets moois knutselen dat bij het verhaal past en een 
liedje. We gaan volgende week ook nog dansen en dramatiseren en dan willen we aan de ouders en 
alle geïnteresseerden laten zien hoe leuk het verhaal was! Komt dat zien op woensdag 12 oktober om 
13.00 uur in groep 3!  
 
Groep 4 
Wij met onze BIJZ-ondergoede klas gaan in deze week verder met de kanjertraining. We werken aan 
een goede en gezellige sfeer in de klas waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar we elkaar helpen. 
Momenteel maken we filmpjes waarin we situaties uitspelen. Hoe te handelen bij ongewenst gedrag 
komt dan naar voren. Als de filmpjes klaar zijn, laten we dat graag zien. Verder doen we ook elke dag 
taal, rekenen en spelling.  Met taal gaan we deze week de allereerste toets van het jaar maken. De 
toets zal gaan over het eerste thema; vriendschap. Woorden als het gevaar, de boezemvriend en de 
vijand kunnen getoetst worden.  Na de toets gaan we kijken waar de kinderen fouten hebben gemaakt 
zodat ze deze opnieuw kunnen oefenen. Voor rekenen komt er ook een toets aan. We hebben geleerd 
om te springen op de getallenlijn met sprongen van 10, sprongetjes van 5 en hupjes van 1. Ook 
hebben we geleerd dat 5 plus 5 plus 5 hetzelfde is als 3 x 5. Spelling is al getoetst en in deze week 
maken we herhalingslessen die gaan over woorden met 2 medeklinkers aan het begin en eind maar 
ook woorden met 3 medeklinkers aan het eind. Ook hebben we geleerd dat sommige woorden anders 
klinken dan dat je ze schrijft. Zoals bijvoorbeeld: wolk. 
 
Groep 5 
In de week van 3 oktober gaan we met taal/spelling beginnen met een nieuwe thema, zintuigen! In de 
taallessen gaan we verder met alfabetische volgorde en worden meervoudsvormen behandeld. Bij 
spelling staat de volgende spellingcategorie op het programma: eeuw/ieuw/uw (sneeuw/kieuw/duw). 
Voor rekenen wordt het eerste blok afgesloten met een toets, daarna gaan de kinderen werken aan de 
rekenonderdelen die ze moeilijk vonden (remediëren) en gaan andere kinderen zich juist verdiepen.  
 
Groep 6 
In groep 6 zitten de eerste toetsen er inmiddels op. Wij hebben een heel goede start gemaakt en zijn 
lekker gesetteld. De komende 4 weken gaan wij met taal werken aan een nieuw blok met het thema 
sport. Wij gaan oefenen met: voorzetsels, een interview afnemen, werkwoorden in de verleden tijd 
zetten, de persoonsvorm in een zin zoeken, een verslag schrijven bij foto’s, voorvoegsels en een 
draaiboek schrijven. Met rekenen werken we nu net een paar weken met Snappet, dat betekent dat wij 
de sommen op een tablet uitrekenen, echt cool! Meten, grote keer- en deelsommen en 
verhoudingstabellen zijn de revue al gepasseerd en de ook de komende tijd zal hier nog veel aandacht 
aan besteed worden. Dus de kinderen moeten ook de tafels goed kennen. 
Tijdens de Kinderboekenweek staan we zeker weer stil bij het plezier hebben in lezen en van lezen, het 
thema is dit jaar: opa’s en oma’s voor altijd jong. U zult er nog over horen! 
 
Groep 7  
Groep 7 krijgt in de week van 3 oktober op ma-di-wo geldlessen. Dit heeft alles te maken met rekenen 
en omgaan met geld. De toetsen van taal en spelling zijn voor de eerste ronde geweest en we gaan 

 
 

 
 

 



 

 

hard aan de slag met thema 2. Deze ronde leren we bijvoorbeeld de werkwoordspelling in de verleden 
tijd. Ons eerste blok van aardrijkskunde ronden we af en we gaan ons voorbereiden op de toets. 
Op woensdag openen we met de hele school de kinderboekenweek. Een aantal meiden uit groep 7 
mogen deze ochtend de dans, die hoort bij het openingslied, voor de hele school voordoen.  
 
Groep 8  
In de week van 3 oktober gaan wij thema 1 “Politiek” van spelling  afsluiten met een zinnendictee. 
Wij sluiten hoofdstuk 1 van geschiedenis met als thema “De Gouden Eeuw¨ af met een toets. 
Wij rekenen in groep 8 met de nieuwe methode: “Snappet”, een digitale methode. De kinderen zijn 
enthousiast en werken met plezier. Kinderen die moeite hebben met een som krijgen individuele 
instructie of in een groepje met andere kinderen aan de instructietafel. Lezen is voor alle leerjaren 
belangrijk, daarom lezen wij in groep 8 vaker in de week.  

 
 

 
 

 


