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NIEUWS UIT GROEP 1-2 A en 1-2 B 
Er werd een ei gevonden .... 
 
Maandag stonden er ineens zowaar twee échte archeologen op ons schoolplein. 
Archeoloog T. Janssen en archeoloog N. Schoenmakers hadden een brief ontvangen dat er 
een vermoedelijke vondst gedaan was in de zandgroeve op Groenstraat 1. In de brief werd 
verwezen naar nummers die geplaatst waren in de zandgroeve. Groep 1-2a en 1-2b wilden 
deze archeologen maar wat graag helpen! Eerst werd er op het kleuterplein gezocht. Daar 
waren wel bijzondere tekens gevonden op het klimrek, maar geen cijfers. De kinderen 
gaven aan dat er nóg een zandgroeve op school was, dus vertrokken we naar de graskant. 
En ja hoor, met rood-wit afzetlint was de zandgroeve afgezet en ook duidelijke markering 
met nummers was aanwezig. Wat spannend, wat zouden we hier toch gaan vinden? De 
archeologen stalden hun gereedschap uit en gingen voorzichtig en behoedzaam te werk. 
Eerst met een grote schep, daarna met een kleine en het laatste stuk werd met 
verschillende speciale kwasten gedaan. Al snel werd er een groot ei gevonden! Dit leek wel 
op een oud struisvogelei. Maar er werd verder gezocht en er kwam een nóg groter ei 
tevoorschijn ... en nóg één! Wat spannend ... van welk dier zou dit enorme ei toch kunnen 
zijn? In iedere klas werd voor één van deze enorme eieren een warm nest gemaakt. En toen 
was het afwachten ... soms hoorden we al wat getik, zou het ei al uitkomen? Samen hebben 
we opgezocht welke dieren er allemaal uit een ei komen. 
En toen was het zover .... we kwamen de klas binnen en ineens was het ei opengebroken! 
Overal voetstappen door de klas .... maar van welk dier zijn die bijzondere voetsporen? Ja 
hoor, van een heuse dino ....    
 
Vanaf nu werken we bij de kleutergroepen in het thema dino. Na een spannende opening 
zitten de kinderen er helemaal in! In het thema 'En toen ... de dino's' werken we over de 
verschillende dieren die uit het ei komen, over de oertijd en de verschillende soorten dino's. 
Denk hierbij aan planteneters, vleeseters en alleseters. De hoeken zijn weer opnieuw 
uitdagend ingericht met het thema en kringactiviteiten sluiten hier bij aan. Ook de 
Kinderboekenweek met het thema 'en toen' valt in deze periode. Het belooft weer een hele 
fijne én leerzame tijd te worden voor de kleuters! 



Groetjes, 
juf Tilly, juf Jenny juf Marloes en juf Nancy 

  

 
 

 

NIEUWS UIT GROEP 3 
De eerste weken zijn voorbij gevlogen en alle kinderen hebben hun draai in groep 3 wel 
gevonden. Toch altijd even wennen voor veel kinderen. 
Alle kinderen werken hard en doen goed hun best. Dit hebben jullie ook kunnen zien op de 
filmpjes bij de informatie over groep 3 die we vorige week hebben gestuurd per mail. Het 
eerste blok van veilig leren lezen en pluspunt hebben we deze week afgesloten en we zijn 
alweer gestart met blok 2.In de groepsapp kunnen jullie zien waar we in blok 2 aan gaan 
werken. 
Sommige kinderen hebben wat extra oefenbladen mee naar huis gekregen om alle 
aangeboden letters en woordjes thuis nog eens goed te oefenen. Veel lezen maar ook veel 
voorlezen blijft in groep 3 erg belangrijk. Fijn dat de kinderen weer lekker een boekje mogen 
meenemen naar huis uit de schoolbieb. Ook fijn en goed om eens met je kind naar de 
openbare bibliotheek in Valkenswaard te gaan. 
Deze week zijn de kleutergroepen gestart met het thema; dinosaurussen. Super leuk thema 
waar wij in groep 3 ook enkele lessen over gaan werken. Dit past heel goed bij het thema 
van de Kinderboekenweek; En Toen? die start op woensdag 30 september. 
Ook hier springen we op in. Leuke spannende verhalen over ridders, de oorlog en de 
oudheid. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 



NIEUWS UIT GROEP 4 - 5 
Deze week zijn we met taal en spelling gestart met blok 2. De kinderen hebben op hun 
weektaak de groeigrafiek ingevuld. Als deze vrijdag mee naar huis gaat, kunnen jullie zien 
hoeveel je kind gegroeid is in blok 1. Bij rekenen zijn we bezig met de klok; groep 4 met de 
analoge klok en groep 5 met de digitale klok. 
Leuk om thuis ook eens op zoek te gaan naar de verschillende klokken!  
Bij wereldoriëntatie zijn we deze week gestart met een nieuwe opdracht. Sommige kinderen 
werken in duo’s en sommige kinderen werken met de juf. De kinderen die met de juf 
werken, mogen maandag een schoenendoos meenemen. De kinderen weten zelf wie dat 
zijn. 
Volgende week start de Kinderboekenweek met het thema ‘En toen...’. Wij zullen inzoomen 
op het oude Egypte. Mochten de kinderen nog spullen hebben die daarbij aansluiten, dan 
mogen ze die meenemen.  
De eerste spreekbeurten zijn alweer achter de rug. Super leuk om te zien hoe de kinderen 
van alles over zichzelf vertellen! Zorgen jullie dat de kinderen voorbereid zijn op de dag dat 
ze aan de beurt zijn? 
Morgen gaat de bieb weer van start. Onze groep is elke vrijdag aan de beurt.  
 
Groetjes juf Marloes en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT GROEP 5 - 6 
Vorige week hebben we in groep 5-6 de eerste toetsen gemaakt. Dit geeft ons een goed 
beeld van de beginsituatie. 
Vanaf nu gaan we na elke instaptoets en na elke eindtoets een portfolio invullen. Dit doen 
we met behulp van kleuren. Op deze manier kunnen de kinderen goed zien welke doelen ze 
al beheersen en waar nog aan gewerkt kan worden. Het voornaamste doel hiervan is de 
kinderen bewust te maken van de groei die ze doormaken.  
 
Al veel kinderen hebben de spreekbeurt over zichzelf gepresenteerd aan de klas. Wat leuk 
om te zien hoe iedereen hier vol enthousiasme mee aan de slag is geweest! We leren 
elkaar steeds beter kennen.  
 
Vanaf volgende week maandag, 28 september, start groep 6 met huiswerk. Zij krijgen elke 
maandag een nieuw blad mee en moeten dit de week erop op maandag inleveren. Let op: 
dit geldt alleen voor groep 6! De desbetreffende ouders krijgen nog een mail met meer 
informatie. 
 
Weektaak 
Het kan af en toe voorkomen dat uw zoon/dochter op vrijdag nog werk mee naar huis krijgt.  
Dit zijn dan bladen vanuit de weektaak, welke helaas niet af zijn. Wij (juf Lotte en juf Linda) 
maken uiteraard een afweging tussen werkhouding en het te maken werk. 
 
Groetjes, juf Linda en juf Lotte 
 

NIEUWS UIT GROEP 7 - 8 
Fietscontrole 
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 8 fietscontrole gehad. Bijna alle fietsen 
zijn door de keuring gekomen! Moest er misschien toch nog een lampje worden 
gerepareerd? Laat dan jouw fiets vóór 6 oktober aan de juf zien zodat ook jij een OK-
sticker krijgt.  



Verkeersexamen  
Op dinsdag 6 oktober is het verkeersexamen van groep 8. In de ochtend krijgen de 
kinderen een theorietoets. Om 14.35 zijn de kinderen aan de beurt voor het praktijkexamen. 
De kinderen fietsen dan een route door Valkenswaard. Op de 
website https://examen.vvn.nl/ staan oefenopdrachten voor de theorietoets. In de brief die 
de kinderen hebben meegekregen staat de route zodat ook deze alvast geoefend kan 
worden. 
 
Hulp verkeersexamen 
Wij zijn nog opzoek naar een hulpouder die op dinsdagmiddag 6 oktober meefietst naar het 
praktijkexamen en weer terug. Stuur een mailtje naar juf Jolanda of juf Brenda als u 
beschikbaar bent.  
  
Kinderboekenweek 
Volgende week start de Kinderboekenweek en wij organiseren de opening voor de school. 
Wij zijn al druk bezig met het bedenken van kleine toneelstukjes.  
 
Groetjes, Juf Jolanda, juf Manon en juf Brenda  
 

 

SCHOOLKALENDER  

Klik hier voor de kalender op de website   
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