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Agenda 
 

Ma 23/9 Informatieavond ouders 
19.00 uur groep 4 en 8 

19.30 uur groep 5 en 6 

20.00 uur groep 7 

Ma 23/9 Groep 8 naar Dode Hoekvoorlichting 

Woe 25/9 Start Kinderpostzegels groep 7 en 8 

30/9-4/10 Praktische verkeerslessen 

Vrij 4/10  Schoolfotograaf 

Vrij 4/10 Nieuwsbrief 

 

 
Welkom 

Giovanni is 16 september 4 jaar 
geworden en zit in groep 1/2a. 

Giovanni is het broertje van 

Willem uit groep 3. Een paar 
dagen later, op 19 september, 

werd Finn 4 jaar. En ook hij zit in 
groep 1/2a. Finn zijn grote broer 

is Milan uit groep 4. De mannen 

zijn van harte welkom op school 
en we hopen dat ze het heel erg 

naar hun zin gaan krijgen. 
 

Mathis 

Vrijdag 2 augustus is Mathis Vlieland geboren. Hij is 
het broertje van Femke uit groep 3 en van Linde. 

Alles gaat prima met Mathis en zijn zussen zorgen 
goed voor hem. 

We feliciteren de familie Vlieland van harte met hun 
zoon en wensen hen Gods zegen toe! 

 
 

Schoolfotograaf 
Vorige week vrijdag heeft de schoolfotograaf een 

begin gemaakt. Vrijdag 4 oktober komt het vervolg. 
Vanaf half 1 bent u in de gelegenheid om een mooie 

foto te laten maken van uw kinderen waar ook de 

broertjes en zusjes die niet op school zitten bij kunnen. 
Maandagochtend hangt de intekenlijst in de gang bij 

de kleuterlokalen.  

 

Informatieavond 
Afgelopen maandag was de informatieavond voor de 

groepen 1 tot en met 3. Aanstaande maandag 23 
september zijn de andere groepen aan de beurt. De 

leerkracht hoopt u dan te vertellen wat er in de groep 
op het programma staat en wat er speciaal bij het 

leerjaar hoort waar uw kind nu in zit.  De tijden vindt 

u in de agenda bovenaan de nieuwsbrief. Van harte 
welkom!  

 
Fysio op school 

Op vrijdagochtend is Susanne Heemskerk weer 

begonnen met fysio op school. Een aantal kinderen is 
onder behandeling bij paramedisch centrum Katwijk-

Rijnsburg. Voor die kinderen is Suzanne er elke 
vrijdagochtend.  

  
 

Stagiaires 
Ook dit schooljaar kunt u in diverse groepen stagiaires 

tegenkomen. Mensen die voor de PABO kiezen, geven 

we graag een plekje om het mooie vak van leerkracht 
onder de knie te krijgen. Op het ogenblik loopt 

Jacqueline Ravensbergen (moeder van Mees, Sam en 
Bo) stage in groep 3. Lisanne Eveleens is in groep 

1/2b. Julia Verdoes kennen we nog van vorig 
schooljaar. Zij is bij diverse gymlessen.  

Anne Schaap is regelmatig in beide kleutergroepen. Zij 

is pedagogisch werker en doet dit jaar een verkorte 
opleiding tot klassenassistent.  

Voor een school is dit altijd een beetje halen en 
brengen. Natuurlijk kost het wat tijd, maar we leren er 

ook van. Het helpt ons om bij te blijven en natuurlijk 

staan we te juichen als er nieuwe leerkrachten 
aankomen.   

 
Verkeer  

De komende weken zijn er weer praktische 

verkeersoefeningen. De leerkracht zal via Parro weer 
een beroep op u doen. Het is goed om met elkaar 
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kinderen van jongs af aan te helpen om veilig door het 

verkeer te gaan.  
Als kinderen ouder worden, komen ze met nog veel 

meer verkeersproblemen in aanraking. Denk maar aan 

de fietsroute naar het voortgezet onderwijs. De 
kinderen uit groep 8 gaan daarom op 23 september 

kennismaken met de gevaren van de dode hoek bij 
vrachtwagens en bussen.  

 
Kinderpostzegels 

Ook dit jaar zullen de kinderen van groep 7 en 8 hun 

best gaan doen om zoveel mogelijk kinderpostzegels 
te verkopen. De opbrengst gaat naar kinderen die het 

minder getroffen hebben. De actie start op woensdag 
25 september om 12.00 uur. De leerlingen van groep 

7 en 8 mogen dan starten met de verkoop, en zijn dus 

iets vroeger uit.  

 
Studiemiddag team 
Woensdagmiddag 2 oktober staat de eerste 

studiemiddag van het team gepland. Vorig schooljaar 

zijn we bezig geweest met TEACH like a champion: 
lesgeven als een kampioen. Nou, we doen ons best, 

maar in één jaar heb je natuurlijk nog niet alles onder 
de knie. Daarom gaan we nog een jaartje door om het 

geleerde er stevig in te slijpen en om volgende 
stappen te zetten. Als team volgen we de cursus 

Doordacht Passend Lesgeven. In het onderwijs 

houden we van afkortingen en we hebben er weer 
eentje bij: DPL. 

Soms zien we dat het moeilijk is om kinderen te 
motiveren om aan de slag te gaan en zich echt in te 

zetten, terwijl we weten dat ze het heus wel kunnen. 

In de cursus TEACH en ook DPL krijgen we allerlei 
handvatten om daar positief mee om te gaan en de 

kinderen te helpen om een goede werkhouding te 
houden/krijgen. Het is een uitdaging om een klas 

zover te krijgen dat er gemotiveerd gewerkt wordt en 

de kinderen zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun 
taken. We noemen dat ‘eigenaar zijn van je eigen 

leerproces’. Af en toe is dat balanceren tussen 
structuur/duidelijke regels en vrijheid geven om zelf 

oplossingen te zoeken.  
We gaan er woensdagmiddag meer van horen. 

 

 

 
Nieuws van de peuters  
Het nieuwe schooljaar begon met een gezellig 

weerzien. De nieuwe peuters raken al aardig gewend. 

Inmiddels zijn wij gestart met het thema “Ik, mijn 

lichaam en mijn familie”.  
In de speelzaal kunnen de peuters een bezoekje 

brengen aan de kapper. Eerst worden de haren 
gewassen met shampoo en een douchekop. Daarna 

een beetje gel of vlechtjes in het haar, zodat de 

peuters de kapsalon mooi verlaten. Wij bekijken ook 
wat er in een beauty-case zit. En natuurlijk mag de 

spiegel niet ontbreken. Met een leuk liedje ontdekken 
de peuters wat er allemaal in de spiegel te zien is. Een 

poppetje op de spiegel tekenen 
met scheerschuim, dat 

wilden de peuters wel. 

Daarna werd de ogentest 
afgenomen. Met behulp 

van een bril met één oog 
lukte het de peuters de 

plaatjes op de bekende 

ogentestkaart te 
benoemen. En geboeid 

keken zij, wat er gebeurt 
als er bruiszeep in het 

water valt. Kortom er viel 

weer veel te beleven bij 
De Zeester. Afgelopen 
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week namen de peuters al foto’s mee om in de 

familieboom op te hangen. Trots gaven zij de foto’s 
aan de juf. In de kring hebben wij alle foto’s bekeken. 

Wij luisteren naar elkaar als er in de kring over de foto 

vertelt wordt. Soms komt er op een ochtend bezoek. 
Wat is het leuk, als je mama je kleine zusje de fles 

geeft in de kring. Iedereen heeft het goed kunnen zien 
en er van genoten. Het bezoek aan de fotograaf was 

vorige week best spannend. Het was een hele 
belevenis in de gymzaal. Maar de peuters deden het 

uiteindelijk super goed. Wij hopen binnenkort mooie 

foto’s te kunnen bewonderen. 
 

 
 
Nieuws uit groep 1 en 2 

We zijn al weer helemaal gewend aan ons plekje in de 
klas. Een nieuwe groep en misschien een ander lokaal. 

We vinden het heerlijk om buiten te spelen en doen 

ons best om lief te zijn voor elkaar.  

 
Ook leren we tijdens het spelen en werken en de 
activiteiten in de klas. Ons eerste thema is START. 

Samen met Pompom en Loeloe ontdekken we hoe het 
allemaal gaat in de klas. We oefenen om zelf de jas 

aan te doen, het potlood en de schaar goed vast te 

houden. Groep 2 mag de eigen naam op een werkje 
zetten. Veel kinderen doen dit al lekker zelfstandig, dat 

geeft zelfvertrouwen. Fijn als er thuis ook aandacht 
aan geschonken wordt!  

 
Afgelopen woensdagmorgen kwam juf van der Plas op 

school samen met Pieter. We konden van dit lieve 
jongetje genieten en juf heeft wat foto’s laten zien. 

Alle kinderen hebben met hun vinger een ballonnetje 
op een schilderijtje voor Pieter gezet. Er is gesmuld 

van een lekkere traktatie en we kregen ook nog wat 

mee naar huis. 

 

 
 

 
Nieuws uit groep 3 

Wat is er al veel geleerd deze eerste twee 

schoolweken! Er zijn 4 letters aangeboden waarmee 
ze al korte zinnen kunnen maken en schrijven. We 

hebben ook al gekeken hoeveel letters ze al weten, 
dat zijn er bij een groot aantal kinderen al heel veel. 

Tijdens rekenen leerden ze al klokkijken (de hele uren) 
en handig tellen. De kinderen hebben meegeholpen 

om regels op te stellen, zodat we met elkaar ervoor 

zorgen dat het gezellig is op het plein en in de klas. 
Tijdens Kanjerles leerden we elkaar te vertrouwen en 

niet de baas te spelen. Er zijn al verjaardagen gevierd, 
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zwemdiploma’s behaald en soms wordt er trots verteld 

dat er een tand uit is. Tijdens de informatieavond is er 
iets verteld over hoe we in de klas de letters aanleren. 

Ouders konden zelf ervaren dat dat inspanning kost 

en dat samenwerken met iemand heel fijn kan zijn. 
Thuis kan ook geoefend worden met het programma 

van Veilig Leren Lezen: het Puddingboomplein. 
Hierover ontvangt u een bericht via uw mail. Tijdens 

die informatieavond kwam ook Nelina Houwaard van 
de bibliotheek Katwijk. Ze adviseerde veel voor te 

lezen, ook bij oudere kinderen. Het vergroot de 

woordenschat en het is heel gezellig. En gezelligheid 
vinden we ook in de klas: u moest ze eens zien! 

Heerlijk op de grond spelend met lego of met 
magneten anderen weer rustig bezig met kleuren of 

een prentenboek bekijken. Het wordt vast een heel fijn 

jaar met elkaar! 
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Nieuws uit groep 4 

We zitten alweer drie weken in groep 4. Het waren 
weken van wennen, maar ook van hard werken. De 

kinderen zijn heel enthousiast en dat kunnen we goed 

merken. Vooral handvaardigheid en tekenen vinden ze 
erg leuk. U ziet hier wat resultaten van de 

boekenleggers en bloemenvazen die we al gemaakt 
hebben. We hebben in groep 4 in plaats van 2 nu 3 

weektaken naast ons gewone werk. Hier zijn we de 

afgelopen week mee gestart. Misschien heeft u uw 
kind er wel over gehoord thuis. Sommigen zijn hier erg 

snel mee klaar, dus daar gaan we even iets op 
verzinnen. We willen dat iedereen hetzelfde 

uitgedaagd wordt. De kinderen hebben al meteen 
kennisgemaakt met de tafels. Thuis kan hier ook mee 

geoefend worden, ze kunnen hun tafeldiploma 

behalen in groep 4. 

 

 
 

 
 
Nieuws uit groep 5 

De zomer lijkt weer voorbij. Prima weertje om weer 

aan het werk te gaan. Eigenlijk hoefden de kinderen 
en de leerkrachten niet aan elkaar te wennen. Oude 

bekende…juf Franke, een oude bekende van de 
kleutergroep, en juf Verhaar van groep 4. Wel is het 

even wennen aan al de nieuwe vakken: geschiedenis, 

aardrijkskunde, biologie. Bij deze vakken horen ook 
toetsmomenten, die de kinderen thuis voor kunnen 

bereiden. Voor de herfstvakantie krijgt uw kind al een 
aantal toetsen. Dit krijgen ze een week van te voren 

te horen. Ook krijgen ze hiervoor huiswerk mee in de 
vorm van een samenvatting. Maakt u zich geen zorgen 

of dit goed komt, want wij laten het u op tijd weten. 

Voor de kinderen is het uiteraard heel fijn als u samen 
met hem/haar de samenvatting doorneemt. De 

weektaak is ook iets veranderd. De kinderen werken 
vanaf nu met een weektaak formulier. Alle lessen die 

ze gevolgd hebben, kunnen ze hierop aankruisen, ook 

de taken die ze zelfstandig moeten maken. Dit kan de 
eerste weken best wat stress geven. Gelukkig zijn de 

leerkrachten ook de kwaadste niet en wordt er goed 
gekeken of een weektaak, die voor elk kind anders kan 

zijn, passend en haalbaar is. Gelukkig geven sommige 
kinderen al aan als ze denken dat ze het niet afkrijgen. 

Samen met de leerkracht wordt dan naar een 

oplossing gezocht. Thuis kunt u uw kind stimuleren om 
vragen en/of zorgen over de weektaak of iets anders 

te melden aan de leerkracht. Maandag 23 september 
hopen wij u om 19.30 op de informatieavond te 

ontmoeten. 
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Nieuws uit groep 6 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er 
weer bijna op. Ondertussen zijn we gewend aan de 

nieuwe juf en de meester. Met elkaar werken we hard 

om er een gezellig en leerzaam schooljaar van te 
maken. Ook al kende de klas elkaar al lang, toch 

hebben we met elkaar verschillende 
kennismakingsspelletjes gedaan. Handig voor de juf 

en meester, maar natuurlijk ook voor de rest van de 
klas. Zo leerden we elkaar nog iets beter kennen. We 

hebben bijvoorbeeld het complimentenspel en levend 

Wie is het? gespeeld. Ook hebben we de Smartie 
Game met echte Smarties gedaan. Lekker en 

leerzaam! 

Nieuw in groep 6 is dat er elke vrijdag Engels op het 

programma staat. Voor sommige kinderen is dat 

spannend, terwijl anderen de taal al goed spreken. De 
lessen worden vooral in het Engels gegeven en dat 

ging de afgelopen weken erg goed. Er staan dit jaar 
nog geen toetsen op het programma, so don’t worry, 

it’s all about the fun! 

 
 

Nieuws uit groep 7 
Na een vakantie waarin we allemaal heerlijk hebben 

kunnen uitrusten, zijn we in groep 7 begonnen. We 
hebben elkaar al aardig leren kennen. Als één van de 

eerste dingen hebben we een verjaardagskalender 
gemaakt. We maakten zelf de foto’s waarop we een 

grote hap lijken te nemen. Daarna tekenden we een 

taart en knipten die uit. Foto en taart hebben we naast 
elkaar geplakt. Het is dus een echte 

verjaardagskalender geworden. Engels is een nieuw 
vak, waar nieuwsgierig naar uitgekeken werd. De 

eerste overhoring staat al voor aanstaande maandag 

op het programma. Huiswerk schrijven we in onze 
agenda die we van school gekregen hebben. Waar je 

het dan moet opschrijven, bij de dag dat het af moet 

zijn, en wat je nog meer in je agenda schrijft, is nu 
duidelijk. Woensdag 25 september start de 

kinderpostzegelactie, waar we met groep 7 en 8 aan 
meedoen. We hopen met elkaar veel te verkopen en 

geld in te zamelen voor het goede doel. 

 
 

Nieuws uit groep 8 
Maandagochtend 2 september zaten er 23 kinderen en 

een juf een klein beetje zenuwachtig in de klas. Het 

blijft altijd spannend zo’n eerste schooldag. Gelukkig 
waren we allemaal weer snel gewend aan het 

schoolleven en lijkt de zomervakantie alweer heel lang 
geleden. 

Spannend groep 8! Het laatste jaartje van de 

basisschool. In de klas hebben we al besproken wat er 
dit jaar allemaal gaat komen. Binnenkort beginnen we 

met EHBO. In een halfjaar worden de kinderen 
klaargestoomd voor het theoretisch en praktisch 

examen eind januari. Verder gaan we enkele 
middelbare scholen bezoeken, moet er een keuze voor 

een school gemaakt worden, staat de Eindtoets op het 

programma en gaan er nog veel meer dingen 
gebeuren. Pff…dat vonden de kinderen wel veel om te 

horen, maar toen we over de musical en het kamp 
hadden, kwam er bij veel kinderen een grote glimlach 

op het gezicht. Gelukkig gaan we in groep 8, naast 

heel hard werken, ook heel veel leuke dingen doen! 
Voor u, als ouders, komen er dit jaar ook allerlei 

spannende en leuke gebeurtenissen aan de orde. Wij 
nodigen u graag uit om de informatieavond bij te 

wonen in groep 8. Op deze avond hopen wij u te 

voorzien van de nodige informatie. 
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Heb jij het LEFF om gezonder te leven? 

Samen met je kind aan de slag om op een leuke 
manier fitter te worden. 

Als gezin heb je dagelijks te maken met de gewoontes 

en tradities die er sinds jaar en dag zijn: ontbijten bij 
de televisie, geen handje vol chips maar een zak chips, 

altijd vette sauzen bij het avondeten, liever gamen dan 
buiten bewegen, enzovoorts. Wat zijn de 

consequenties van deze gewoontes? 
Tijdens het LEFF-programma ga je samen met je kind 

kijken naar de gewoontes en tradities binnen je gezin. 

Waar kan je aan werken om je kind fitter, gezonder en 
blijer door het leven te laten gaan? Welke doelen stel 

je samen? Meer bewegen of juist meer fruit eten? 
Samen met andere ouders en kinderen gaan jullie 10 

weken aan de slag en ontdekken jullie hoe je anders 

kunt eten en actiever kunt leven. Terwijl de kinderen 
leuke, actieve spellen doen, wissel jij met andere 

ouders de beste tips uit over gezond opvoeden. 
Na een succesvolle eerste ronde gaan we op maandag 

28 oktober weer van start. Doen jullie mee? 
Neem voor meer informatie contact op met Michele 

Seton via sport@welzijnskwartier.nl of 071-4033323. 

 


