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Beste ouders,

Agenda:
10 september
Nieuwsbrief 1
11 september
Luizencontrole
12 en 19 september
Groep 1/2 vrij
13 september
Informatieavond

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar ligt voor u. Het is
weer heel wat informatie op een rij.
Vorige week maandag was de eerste schooldag, ’s middags hadden
we met de kinderen de jaaropening. We hebben het gehad over het
nut van het hebben van regels, over de regels die we vanuit de Bijbel
hebben gekregen en over de regels op school. Ook hebben we Gods
zegen gevraagd over het jaar dat voor ons ligt.
Via deze weg wil ik graag alle leerlingen, leerkrachten, ouders en
andere betrokkenen bij onze school een leerzaam, gezellig en
gezegend jaar toewensen.
Met vriendelijke groet,

24 september
Startgesprekken gr. 3/5/7
8 oktober
Nieuwsbrief 2

Harold Engels,
directeur

16 oktober
Studiedag, leerlingen vrij
17 oktober
Herfstwandeling onderbouw
18 oktober
Herfstwandeling bovenbouw
22 oktober – 26 oktober
Herfstvakantie
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Informatieavond
Donderdag hebben we een informatieavond op het programma staan. We rekenen hierbij op
alle ouders. Het doel van deze avond is om u mee te nemen in de dingen die op school
spelen en om elkaar informeel te ontmoeten. Om 20.00 starten we de avond, vanaf 19.45
staat de koffie klaar. Na een plenaire start bent u in de gelegenheid om in het lokaal van uw
kind een kijkje te nemen. Van harte welkom!
Startgesprekken
Op 24 september zijn de startgesprekken. Binnen het team is de werkwijze van vorig jaar
geevalueerd en is besloten om alleen de leerlingen die ‘nieuw’ zijn dit jaar uit te nodigen
voor een startgesprek. Dat betekent dat alleen de leerlingen van groep 3, 5 en 7 zullen
worden ingepland. De leerkrachten zullen dit zelf doen, u kunt t.z.t. een bericht van de
groepsleerkracht van uw kin verwachten.
Open Morgen
Op donderdag 22 november staat een open morgen gepland. Het lijkt ons leuk om u als
ouder 1x per jaar in de gelegenheid te stellen onder schooltijd de school te bezoeken zodat u
een indruk krijgt van het werken in de klas. De open morgen is van 9.30 tot 11.45 en er is een
open inloop. U kunt dus zelf bekijken wanneer u op die ochtend tijd vrij kunt maken. Eén
aandachtspunt willen we wel noemen: wilt u geen jongere broertjes of zusjes meenemen?
MUZIEK CARROUSEL voor de kinderen van groep 3,4 ,5 en 6
Dinsdagmiddag 11 september komen er muzikanten van Show- en Drumfanfare Oranje uit
IJsselmuiden iets vertellen over hun muziek . 18 september zullen we naar IJsselmuiden
gaan naar de oefenruimte van deze muzikanten en krijgen we een workshop met
verschillende muziekinstrumenten.
We hopen op een leerzaam en muzikaal uitje…..
Schoolregels
We hebben deze regels opnieuw geformuleerd als gedragsverwachtingen. Hierdoor
benoemen we niet wat niet mag, maar vertellen we vooral wat wél de bedoeling is. We hebben
dit opgehangen aan 3 kernwaarden van onze school te weten: Samen, veilig en
verantwoordelijk. Deze schoolregels zullen zichtbaar opgehangen worden in de school.
Vakantiefoto’s
Woensdag zullen de foto’s alle deelnemers aan de vakantieleeswedstrijd worden opgehangen.
Volgende week maandag zullen we de winnaars bekend maken.
Prikbordpagina
Een pagina voor aan het prikbord thuis zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u graag een
geprinte versie dan kunt u even een mailtje sturen naar directie@dedriester.nl. We zullen er
dan 1 meegeven naar huis. Op de prikbordpagina staan de jaarplanning en het rooster van aan
te leren liederen.
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Groep 1 en 2
Deze week hebben we weer een start gemaakt
na de zomervakantie
In onze groep 1 zitten nu 4 leerlingen en in
groep 2 zitten 11 leerlingen.
Een mooi aantal om zo te starten....
Ook zijn we weer bezig geweest met de regels
voor in de klas en buiten spelen, maar heel
veel wisten de kinderen nog !

Volgende week gaan we weer met
een nieuw thema aan de slag :
ELMER EN ZIJN VRIENDJES
We willen binnen dit thema
aandacht besteden aan vormen,
kleuren en vriendschap (thema chr.
Boekenweek)

BIJBELVERTELLINGEN:
Week 36
Samuel
- geboorte
- geroepen
-de zonen van Eli
Week 37
Saul
-Ark bij de Filistijnen
-Samuel en Saul
-Saul is koning
Week 38

De eerste koning
-Saul moet wachten
-Koning Saul luistert
niet naar God
-David gezalfde
Week 39
David
-David bij Saul
-Goliath spot
-David vlucht

Week 40
Saul en David
-Koning Saul zoekt
David
-David en de mantel
van Saul
-David en de speer
en waterkruik

DE BIEB OP SCHOOL ------------- SPEELGOEDMORGEN
Naar aanleiding van de nieuwe bibliotheek op onze school willen we daar als groep 1 en 2
ook in mee gaan draaien.
We vragen daar voor uw medewerking tijdens de speelgoedmorgens op woensdag !!!
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Op de woensdagen 31-10 , 14-11, 21-11, 28-11, 03-04,
10-04, 17-04, 24-04 mag u met uw kind een boek uit
de schoolbieb ophalen en voorlezen in de klas !
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op die
ochtend voor te lezen, wilt u dan zelf een andere
ouder vragen ?
Daarnaast gaat uw kind met de juf af en toe een
lievelingsboek ophalen in de schoolbieb welke een
plekje krijgt in de klas. Ook gaan we de morgen we
starten met een boekje kijken in de kring.
Speelgoed meenemen voor buiten kan nog tot de
herfstvakantie en weer na Pasen.
Op de woensdagen tussen het voorlezen in kan speelgoed meegenomen worden voor
binnen. Info hierover komt op het informatiebord in de gang.

Let op: Op woensdag 12 en 19 september zijn de kinderen uit groep 1 en 2 vrij i.v.m.
cursusdagen van de leerkrachten!
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Groep 3 en 4
De kop van het nieuwe schoolseizoen
is er weer af. We mogen dit jaar met
14 leerlingen in groep 3/4 starten. We
hopen dat het een fijn jaar zal worden!
Voor Tijmen in groep 3 is het best wel
anders : ander lokaal, nieuwe juffen,
nieuwe
dagritmekaarten,
meer
werken aan een tafeltje. Vorig jaar
heeft hij ook al verschillende uurtjes bij ons in de klas doorgebracht, dus het zal vast wel snel
wennen!
Er zijn belangrijke basisregels in onze groep, die we goed doorgesproken hebben:
Als het nodig is, is er 1 die praat, we werken zo, dat we niemand storen. We overleggen met
een fluisterstem. We zorgen goed voor onze spullen en die van een ander.
De kinderen hebben 1 x per week een gymles in de gymzaal. Wilt u uw kind op maandag
gymkleding mee naar school geven? Een turnpakje of een sportbroekje met een t-shirt en goed
passende gymschoenen met een harde zool? Blote voeten of balletschoenen zijn i.v.m.
bescherming van de tenen en uitglijden minder geschikt.
In iedere nieuwsbrief proberen we te vertellen , waar we, vooral op gebied van lezen, taal en
rekenen, mee bezig zijn in die periode.
Groep 3:
Wij gebruiken als aanvankelijk-leren-lezen-methode in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen.
Die methode bestaat uit 12 kernen die we doorwerken. In kern 1, waar we nu in bezig zijn,
leert uw kind de letters m-r-v-i-s-aa-p-e. Aan de hand van de woorden –ik-maan-roos-vis-sokaan-en-pen leert uw kind de letters. Deze letters spreken wij uit met hun klank, dus niet met
de alfabetnaam van de letters. In de klas zeggen we dus mmmm en rrrr in plaats van em en er.
Het is heel belangrijk dat u dit ook doet.
Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt
aangeboden( zoals r van roos ) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: oo
en s. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te
experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind
onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.
Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem
van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig
nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i-s. Van vis kun je heel makkelijk -ismaken. En met de –m- van maan krijg je het woordje –mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor
kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.
Met rekenen leren we ordenen met behulp van de begrippen meer, minder en evenveel. We
oefenen om zonder tellen een dobbelsteen te lezen. We zijn bezig met tellen tot 10 en
hoeveelheden aflezen van vingers.
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Groep 4:
Ook in groep 4 krijgt het technisch lezen veel aandacht. We starten daarom met 3 x
Estafettelezen en een keer niveaulezen in groepjes per week.
We kenden voor Spelling al de methode Staal. Met spelling herhalen we de hakwoorden, de
zingwoorden en de luchtwoorden.
Bij spelling krijgen de leerlingen van groep 4 iedere
vrijdag een mapje mee met woorden, die
nageschreven mogen worden. Iedere keer weer een
andere spellingsmoeilijkheid. Voor de woensdag in de
week daarop moet het mapje weer op school zijn.
Wilt u uw kind helpen herinneren?

Met taal gaan we dit jaar ook van start met de
methode Staal. De methode bestaat uit 8 thema’s. De
thema’s zijn weer opgedeeld in lessen woordenschat,
taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.
Het eerste thema is Start. We leren 20 nieuwe woorden. We leren wat pictogrammen zijn, we
maken van dezelfde letters verschillende woorden. We leren afspraken maken en een
denkgesprek voeren. Ook merken we dat je een bron kunt gebruiken om zelf een tekst te
schrijven.
Met rekenen herhalen we optellingen en aftrekkingen t/m 20, splitsen t/m 20 en een
gedraaide plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel zoeken. Vooral dit laatste is best
lastig.
Een belangrijke ding in onze school zijn de Bijbelverhalen. Iedere week vertellen we er 3, tenzij
er een maandviering is of iets anders waardoor het niet lukt. Op vrijdag is er een verwerking
over de vertelde verhalen van die week.
Bijbelvertellingen:
week 37: Kaïn en Abel
Adams zonen
Noach
week 38: Noach
De toren van Babel
Job

week 39: Roeping van Abraham
Scheiding Abram en Lot
Lot door Abram bevrijd
week 40: Belofte en geboorte Ismaël
Verbond en bezoek
Sodom en Gomorra

Elke morgen vragen we aan de Heer of Hij ons die dag op school wil helpen en bij ons wil zijn.
Ook dit schooljaar kunnen we niet zonder Hem.
Vriendelijke groeten,
Juf L. Korenberg en juf M. v. Bruggen.
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Groep 5 en 6
Afgelopen maandag zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. 19 kinderen hebben hun
plekje gevonden in de klas. Voor een aantal kinderen is het nog best even wennen, een ander
plekje, andere juffen, andere boeken. Dat is uiteraard logisch. Ook voor ons is een nieuwe
groep best even wennen.
Rekenen
Groep 5 - In blok 1 komen al veel doelen aan bod. Keersommen, optel/aftrek sommen. We
hebben gemerkt dat veel kinderen rekenen best moeilijk vinden. We proberen de kinderen
zo goed mogelijk te helpen om de doelen te behalen.
Groep 6 - In blok 1 komen vooral optelsommen en keer/deelsommen. Het is dan ook van
belang dat de kinderen de tafels kennen, zodat ze de sommen goed kunnen maken. En
voorbeeld van een keer som is: 7x24= De kinderen leren dat je dit kan splitsen in 7x20= en
7x4= . Het antwoord van beide splitsingen moeten ze dan bij elkaar optellen. Dit vinden
sommige kinderen nog erg lastig. We zullen dan ook veel oefenen met de keersommen.
Ook maken de kinderen een begin met breuken.
Spelling
In zowel groep 5 als 6 wordt in het eerste blok de geleerde categorieën herhaald.
Taal
Met taal krijgen de kinderen voor het eerst les uit de methode ‘’staal’’. Deze methode werkt
met thema’s. We werken nu over het thema ‘ziekenhuis’.
Geschiedenis
Bij geschiedenis werken we over de 17e eeuw. De gouden eeuw. Wat gebeurde er in die tijd?
Hoe leefden de mensen van toen?
Aardrijkskunde
In groep 5 werken de kinderen met aardrijkskunde over de boerderij. Vragen als: Wat
gebeurt er op de boerderij? Welke dieren zijn daar te vinden? Wat voor eten komt er van de
boerderij?
Groep 6 heeft het over ’werken in de landbouw’. Ook krijgt groep 6 dit jaar topotoetsen van
Nederland. In hoofdstuk 1 worden de provincies: Groningen, Drenthe en Friesland
behandeld.
Natuur en techniek
Het eerste hoofdstuk gaat over het thema ‘Hoe werkt je lichaam’. Hierin wordt behandeld
hoe het komt dat je kunt bewegen, hoe je zintuigen werken, hoe het komt dat je kunt
zweten etc.
Bijbelse geschiedenis.
De komende weken gaan we het hebben over de laatste rechter Samuël, Koning Saul en
koning David.
Mocht u nog vragen hebben, kom neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Juf Doosje, Juf Bloemhof
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Groep 7 en 8
Het schooljaar is weer begonnen. De eerste week zit er alweer op. Op maandag, dinsdag en
vrijdag is juf Altena aanwezig. Op woensdag en donderdag juf Nies. Juf Altena is
verantwoordelijk voor groep 8 en juf Nies is verantwoordelijk voor groep 7.
De leerlingen van groep 7/8 hebben een agenda ontvangen.
Het is de bedoeling dat de agenda elke dag, dus zowel ‘s middags als ‘s morgens
meegenomen wordt naar school.
Voor groep 7 is het best een pittig jaar. In groep 7 gaan de leerlingen hun verkeersexamen
doen. Eind November start groep 7 met typeles.
Groep 8 gaat oefenen voor de eindtoets en het tempo gaat omhoog. Dit doen we om de
leerlingen te leren hun werk goed in te plannen.
Godsdienst thema’s voor de komende periode:
Week 36: Thema “Ik vertrouw op de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”
Week 37: Thema “Genade = Jezus verlost en geeft je eeuwig leven, helemaal gratis. Of
GENADE = niet verdiend, toch gekregen!”
Week 38: Thema “Dien de HEER, niet halfslachtig, maar met heel je hart!.”
Week 39 : Thema “Alleen bij de HEER is echt rust te vinden!”
Rekenen groep 7 en 8
Bij het rekenen maken we een rustige start. In blok 1 worden zowel bij groep 7 als bij groep 8
eerst de basisvaardigheden geoefend. Uit een verhaal de som herleiden en dan de som
uitrekenen. Het betreft optel- en aftreksommen, deelsommen en vermenigvuldig sommen.
Taal Groep 7 en 8.
Bij taal starten we met het thema 7. Dit thema gaat over strips. Er wordt veel geoefend met
woorden.
Leerlingen leren creatief schrijven. De toetsen worden op de computer gemaakt.
Spelling.
Bij spelling leren de leerlingen van groep 8 de laatste 6 categorieën. Groep 7 leert er ook een
aantal categorieën bij. In groep 7/8 wordt veel herhaald, zodat leerlingen de verschillende
categorieën goed kennen. We hopen dat ze hierdoor ook nieuwe woorden sneller bij de
juiste categorie kunnen indelen en hierdoor minder fouten gaan maken bij het schrijven.
Geschiedenis:
Bij geschiedenis werken op dit moment over de tijd van regenten en vorsten. We leren
waarom Nederland in die periode het rijkste land van Europa was. We leren met welke
landen Nederland handel ging drijven.
Natuur:
Bij natuur en techniek starten we met vliegende vissers. We leren dat alles wat leeft uit
piepkleine bouwstenen bestaat. We leren at dieren er heel verschillend uitzien, en toch op
dezelfde manier zijn gebouwd. En we leren dat dieren met jun lichaamsbouw en gedrag zijn
aangepast aan de plaats waar ze leven.
Aardrijkskunde:
Met aardrijkskunde gaan we het hebben over boeren in Europa. We leren dat het klimaat
belangrijk is voor de landbouw in een gebied. We leren ook dat kleine boeren en vissers voor
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de plaatselijke markt produceren en grote boeren gewassen verbouwen voor de expert. En
we leren de belangrijkste landen, plaatsen gebieden en wateren van West-Europa.
Engels:
Met Engels starten we met Unit 1 lesson 1: Describing people. Het omschrijven van mensen.
Hoe zien ze eruit, welke kleren hebben ze aan, welke emotie laat iemand zien.
Groep 8 krijgt leert iedere maandag een bladzijde met woorden. Dit wordt ook getoetst.
Soms wordt de toets gemaakt op het wisbordje. Als dit het geval is, telt de toets niet mee
voor hun cijfer omdat ze dan niet uit elkaar gaan.
Gymnastiek.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen op dinsdagmiddag gymles van juf Altena.
Het komt vaak voor dat kinderen hun gymkleren vergeten of geen gymschoenen bij zich
hebben.
Het komende schooljaar geldt de regel dat je 1 keer je gymkleren mag vergeten. Vergeet je
ze dan nog een keer dan kan uw kind niet mee doen met de gymles. Dit is in verband met
veiligheidsoverweging.
Als u vragen en of opmerkingen heeft dan horen we het graag van u. U mag altijd even langs
komen.
Hartelijke groet,
Juf Nies en juf Altena
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