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Agenda 

Week van 13 sept. 
Donderdag 16 sept. 
Maandag 20 sept. 

Startgesprekken met ouders groepen 1 t/m 8 
Vergadering Medezeggenschapsraad 
Studiedag voor de leerkrachten. Leerlingen zijn vandaag vrij. 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

11 september    
 
 
12 september 
17 september 

Ahmetcan 
Josefien 
Noah 
Jayson 
Chloë 
Denzel 

groep 6 
groep 3B 
groep 3A 
groep 3B 
groep 5 
groep 8 
 

 

  

Mededelingen en verslagen 

Studiedag 
Maandag 20 september zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag voor de 
leerkrachten. 
De overige studiedagen zijn op: 
vrijdag 15 oktober 2021, maandag 15 november 2021, vrijdagmiddag  

24 december 2021, woensdag 9 februari 2022, woensdag 23 maart 2022, dinsdag 7 juni 2022 en                                  
vrijdag 15 juni 2022. 

Buitengym! 
Nog een paar mooie dagen… dat betekent de mogelijkheid om buiten te gymmen. 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben afgelopen dinsdag onder andere slagbal gespeeld. 
Ook heeft juf Sofie het spel van de maand, dobbelsteen tikkertje, geïntroduceerd.  
Elke maand krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een nieuw spel aangeboden.  
Een spel wat zij ook met elkaar tijdens de pauzes op het plein kunnen spelen. Zo willen wij 
bewegen stimuleren en het spelrepertoire van de leerlingen uitbreiden. 



Spel van de maand! 
Dobbelsteen tikkertje:  
Benodigdheden; 3 dobbelstenen (of ander klein materiaal zoals 
een gummetje, of dopje), lintjes. 

De juf (of iemand anders) kiest 2 tikkers uit, de tikkers doen het 
lintje om zodat iedereen kan zien wie de tikkers zijn. De tikkers 
gaan klaar staan met hun ogen dicht. De juf deelt de 3 
dobbelstenen uit aan kinderen. Het doel van de tikkers is om alle dobbelstenen te vinden. De 
tikkers gaan dus zoveel en zo snel mogelijk kinderen tikken. Als je getikt bent, moet je je handen 
laten zien. Zit er een dobbelsteen in, dan lever je die in bij de juf, heb je geen dobbelsteen, dan ren 
je gewoon door. De kinderen moeten de dobbelstenen stiekem aan elkaar doorgeven, je mag de 
dobbelsteen niet bij je houden. Je mag ook doen alsof je de dobbelsteen doorgeeft! De 
dobbelsteen mag niet in je zak en er mag niet mee gegooid worden. Je hoeft nooit aan de kant te 
staan, als je wordt getikt mag je gewoon door blijven spelen. Je moet wel altijd je handen laten zien 
als je getikt bent. Het spel stopt als alle dobbelstenen gevonden zijn. Succes! 

Typeles in groep 6!  
Dit schooljaar nemen wij typeles op in onze ICT-aanbod.  
Het is belangrijk dat kinderen een goede typevaardigheid 
ontwikkelen. Computers zijn immers niet meer weg te 
denken uit het onderwijs. Leerlingen werken steeds meer 
op de computer, zowel in het basisonderwijs als in het 
voortgezet onderwijs.  

We zetten hiervoor het programma TypeWorld in. 
De leerlingen van groep 6 volgen een lesprogramma van 20 weken waarin zij blind leren typen. 
De lessen worden in de klas begeleid door juf Esther en meester Niels. Zij zullen de leerlingen  
motiveren en stimuleren, maar ook controleren op houding en vingerzetting.  
Naast de lessen in de klas is het belangrijk dat de leerlingen ook thuis oefenen. Zo worden zij 
steeds typevaardiger! 
Elke week staat er een eiland met nieuwe vaardigheden centraal.  
Na 20 weken hebben de leerlingen alle eilanden van Typeworld aangeboden gekregen en krijgen zij 
een certificaat met het behaalde eindresultaat. 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 6 hun eerste typeles gehad. 
Zij hebben kennis gemaakt met het eerste eiland, Bobossie. Daar zijn de letters a, j, d en de tekens ; 
en spatie behandeld. Best lastig om alle letters en tekens in een vlot tempo goed te typen!  
 
JINC-stage groepen 7 en 8 
Dinsdag 7 september was er JINC-stage voor de leerlingen van de groepen 7 en 8.  
JINC heeft de volgende missie: Ieder kind heeft talenten en moet, ongeacht zijn/haar achtergrond, 
de kans krijgen in onze maatschappij. Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan 
een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei 
beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.  
Vanwege de Corona-maatregelen was het nog niet mogelijk om verschillende bedrijven te 
bezoeken. Wel kwam er iemand van Red Fox Blue vertellen over commerciële ondernemingen. 
 

Wie wil er guppies? 
In de zomervakantie zijn er héél veel guppies geboren!  
Het aquarium is nu wel erg vol!  
Vindt u het leuk om voor je zoon/dochter een paar visjes in een kom te 
hebben. Kom dan even langs! 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 

https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/

