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Nieuwtje:
Er komen drie nieuwe leerlingen bij ons op school. Yarno en
Jildou komen in groep 5 en komen vanaf Maandag 10
september bij ons en Ariyam zit in groep 1/2A en heeft de
eerste week al meegelopen.
We hopen dat ze zich snel thuis voelen op onze school.
Belangrijke data
Week 37
Donderdag 13 september:
Informatieavond in de groepen:
Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de
leerkracht van de groep waarin uw kind zit. Er worden
allemaal wetenswaardigheden verteld over de groep. Er zijn
twee rondes;
19:15: Inloop met koffie
19.30: Eerste ronde
20.10: Wisselen
20:15: tweede ronde
21:00: einde Informatieavond
Week 38
Woensdag 19 tot en met vrijdag 21 september:
Schoolkamp groep acht:
De kinderen van groep acht gaan op schoolkamp naar
Ameland. Juf Anneke de Graaf, Meester Doeke en Juf Janny
gaan mee. Op de dagen dat juf Janny niet op school is, komt
juf Janny Postma haar vervangen.

Woensdag 19 september
Voetbaltoernooi:
De kinderen van groep zeven hebben een voetbaltoernooi in
Joure. Vanaf 13.30 zijn er twee teams die meedoen. Kom
gezellig langs om de kinderen aan te moedigen.
Week 39
Donderdag 27 september:
Jouster Merke:
De kinderen zijn de gehele dag vrij, zodat ze gezellig naar de
kermis kunnen. Vrijdag is er wel gewoon school.
Alvast belangrijke data in oktober zijn;
Vrijdag 5 oktober:
CBO-Meilan dag: De kinderen zijn de hele dag vrij
Woensdag 10 oktober:
Studiedag Kanjertraining. De kinderen zijn de hele dag vrij
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Trefwoord thema’s
Thema: Presteren
In dit thema leren de kinderen welke betekenis presteren voor
mensen heeft. Ze ontdekken dat presteren waardevol kan
zijn, omdat je iets tot stand hebt gebracht waarmee je een
stap verder komt.
Week 37
Prestatie? In onze samenleving is presteren belangrijk. Dat
begint al vroeg: zelfs van hele jonge kinderen worden al
prestaties verwacht, maar wat is prestatie nu eigenlijk. En is dit
voor iedereen hetzelfde?
Bijbelverhaal: Salomo krijgt wijsheid; Salomo’s oordeel
Salomo volgt zijn vader op als koning. Ook van hem worden
prestaties verwacht. Hij vraagt god om wijsheid.
Week 38
Waar worden prestaties verwacht.
Op verschillende plekken worden prestaties verwacht. Soms
voor jezelf, soms voor het team of voor de samenleving. De
kinderen onderzoeken hoe de betekenis van presteren
samenhangt met de plek waarom prestaties geleverd
worden.
Bijbelverhaal: Salomo bouwt, complimenten voor Salomo
Salomo levert als koning een prestatie. Hij zorgt voor vrede,
welvaart en welzijn in het land. Hij maakt het koninkrijk rijk,
sterk en groot.

Week 39
Hoe draagt presteren bij aan het geluk van mensen
Dragen je prestaties bij aan je persoonlijke geluk? Hoe zit dat
met het geluk van anderen. Daar kan het soms wringen
Bijbelverhaal Salomo scoort onder de maat, spreuken van
koning Salomo.
Salomo doet veel goeds voor het volk en is naar menselijke
maatstaven een geslaagde koning. Maar in de ogen van
God presteert hij onder de maat.
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Thema’s in de groepen
Groep 1 & 2, 3
De kinderen uit deze groepen hebben geen centraal thema.
Groep 4:
De eerste weken van dit schooljaar werkt
groep 4 aan het thema waar is het. Dit
eerste thema is een thema binnen het
domein aardrijkskunde. We leren over de
klas, de buurt, de wijk, dorpen en steden. Ook
leren we over de gemeente, Nederland, de
aarde en onze wereld. We sluiten dit thema af
met een reis door de ruimte. U merkt: in 8
weken tijd wordt de blik van de leerlingen
aanzienlijk verbreed: beginnen we in de
klas en eindigen we in het heelal!
Gedurende dit thema mogen de kinderen
materialen meenemen van thuis die passen
binnen dit thema.

Groep 5 t/m 8
De komende weken werken de bovenbouw groepen aan het
domein Aardrijkskunde. Er komen verschillende landen aanbod;
Groep vijf behandeld Nederland
Groep zes heeft het over Europa.
Groep zeven heeft Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen.
Groep acht werkt over Afrika en Azië

