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Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Terugkoppeling Zweden 

Van zondag 9 oktober t.m. woensdag 12 oktober hebben 23 

medewerkers van Primenius een bezoek gebracht aan 

onderwijsorganisaties in Zweden. 

Rondom Stockholm hebben we zowel kinderdagverblijven als 

scholen voor kinderen van 8-16 jaar bezocht; deze instellingen 

werkten met het Reggio Emilia concept. 

Uitgangspunten van dit Reggio Emilia concept zijn: 

 een kind heeft 100 talen om zich uit te drukken (tekenen, 

dansen, zingen, drama, kunst, etc.) 

 elk kind heeft de natuurlijke behoefte contact te maken met 

anderen, de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen (te 

leren) 

 de school is zo ingericht, dat aan die natuurlijke behoefte 

wordt voldaan en het kind wordt uitgedaagd tot onderzoek 

en experimenteren (de behoefte van het kind is hierin 

leidend). 

 Wij zijn geïnspireerd geraakt en bespreken onze ervaringen in 

het team. 

 Vervolgens gaan we kijken welke onderdelen we mogelijk 

kunnen inpassen om ons onderwijs nog boeiender en mooier 

te maken voor onze kinderen. 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Afgelopen week hebben we het thema van de Kinderboekenweek 

afgesloten! We hebben heerlijke cakejes gebakken met elkaar!  
 

Na de vakantie gaan we starten met het thema ‘Herfst’ en het 

maken van de lampion! Ook gaan we verder met het maken van de 

boekentasjes!  

 

Groep 3 & 4  

Het is belangrijk dat u in de vakantie veel blijft lezen met uw kind!  
 

Spelling groep 4: Vrijdag hebben we het parkeerweekdictee. In dit 

dictee komen de woorden uit hoofdstuk 1 en 2 aan bod. De 

kinderen kunnen dit oefenen op bloon.nl 
 

Rekenen groep 4: We beginnen deze week met de tafel van 2. 

Daarnaast blijven we veel oefenen met het automatiseren tot 20.  
 

Rekenen groep 3: We hebben de afgelopen weken geoefend met 

de bussommen en het splitsen van de getallen 1, 2 en 3. Ook weten 

de leerlingen wat een tweelingsom is (2+2= 3+3=).  

Groep 5 

Rekenen: We beginnen deze week met deelsommen in Snappet. 

Daarnaast werken we ook aan het automatiseren van + en – tot 20 

en sommen tot 100. 
 

Taal: Vrijdag hebben we de taaltoets van hoofdstuk 2.  
 

Spelling: Donderdag hebben we het parkeerweekdictee. In dit 

dictee komen de woorden uit hoofdstuk 1 en 2 aan bod. 

Groep 6 

Rekenen: We werken verder aan het domein ‘Gewicht’, hier zijn we 

vóór de vakantie mee begonnen.  
 

Taal: We herhalen deze week wat we de afgelopen 2 hoofdstukken 

geleerd hebben.  
 

Spelling: We maken deze week het parkeerweekdictee. De woorden 

uit hoofdstuk 1 en 2 komen hierbij aan bod. 

Groep 7 

Rekenen: We gaan deze week aan de slag met vermenigvuldigen 

onder elkaar en staartdelingen. De kinderen die de procententoets 

niet gehaald hebben, maken hem woensdag opnieuw. 
 

Taal/spelling: We starten met een nieuw hoofdstuk. Bij spelling gaat 

het om woorden met TH, C als K, B als P en woorden met SZ in het 

midden. 

Schoolregels 
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Groep 8 

Rekenen:  

Na de vakantie gaan we eerst de doelen herhalen van voor de 

vakantie. 
 

Taal en Spelling:  

We starten na de vakantie in thema 3. 
 

Klasbord: 

Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld op klasbord. Hier staat 

regelmatig nieuws in, dat in de loop van de week bekend wordt. 

Ook worden hier foto’s geplaatst van de klas of wordt er een oproep 

voor ouders gedaan.  
 

Voortgezet onderwijs: 

De leerlingen hebben deze week informatie mee gehad over 

informatieavonden op het Hondsrug en het Esdal. Daarnaast heeft 

er op klasbord informatie gestaan over een ‘Doedag’ op het Terra. 

 

 

 

 

VAN DERDEN 

 

 

  Jarig deze week: 

24-10-2016 

Linsy Huls  

 28-9-2016 

    

   Job Brink 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 


