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Woensdag nieuwsbrief 

Via mijn schoolinfo wordt op woensdag de nieuwsbrief naar ouders gemaild. Er zijn 

ouders die hebben de e-mail van een zoon of dochter doorgegeven. Dan komt de 

informatie ook bij hen binnen en is het aan u om op de hoogte te blijven. U kunt ook 

zelf een eigen e-mailadres aan juf Marjolein doorgeven. Dan krijgt u de woensdag 

nieuwsbrief of andere brieven op uw eigen e-mailadres binnen. 

Rekenen in de ouderkamer op 20 november 
Automatiseren van rekensommen. Als leerlingen binnen 4 tellen een antwoord kunnen 
geven op een rekensom zeggen we dat ze geautomatiseerd zijn. Als een kind dit niet 
kan, kan dit een begin zijn van een rekenprobleem.  
Als kinderen makkelijke sommen goed uit het hoofd leren worden deze sommen 
opgeslagen in hun lange termijn geheugen en blijft er meer ruimte over om nieuwe 
soorten sommen te leren.  
 
Daarom is automatiseren van sommen zo belangrijk. 
 
Kortom uw kind is er enorm mee geholpen wanneer het optellen en aftrekken tot 20 en 
de tafels geautomatiseerd zijn. De moeite waard dus om ook thuis flink te oefenen! 
Oefen iedere dag 10 minuten. Dit is veel leuker en leerzamer dan één keer een uur. 
 
Op dinsdag 20 november zal juf Carmen samen met u naar het rekenen kijken. Wat 
kunt u thuis doen? Bijvoorbeeld onze rekentassen met spelletjes lenen! 
 
Schooltandarts komt binnenkort weer op school 

Binnenkort komt de schooltandarts lang om leerlingen mee te nemen die door u zijn 

aangemeld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.mondzorgvoorkids.nl. U kunt 

ook bellen naar 010-4116960. 

EU-Schoolfruit 

We hebben onze school weer opgegeven voor het EU-Schoolfruit. Vanaf volgende 

week krijgen alle leerlingen extra fruit op school. Het is nog steeds de bedoeling dat de 

leerlingen elke dag zelf fruit/groente mee  naar school nemen voor de kleine pauze. 

 

School diëtist 

Juf Lotti is woensdag 21 november weer op school. Heeft u vragen dan is zij 

telefonisch bereikbaar op 06-14973813. 
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Kalendermaand: November 

do 08  

vr 09 Eind: Gast in de klas groep 1 t/m 8 

za 10  

zo 11  

ma 12 Gym: clinic hockey groep 3 t/m 8 
 9.00 uur Ouderbijeenkomst in de ouderkamer- Gast: Sandra Beisser 
12.30 uur Ouderbijeenkomst in de ouderkamer Gast: Sandra Beisser 
 

di 13  

woe 14  

do 15  

vr 16  

za 16  

zo 18  

ma 19 Gym: clinic hockey groep 3 t/m 8  

di 20 8.45 uur Ouderbijeenkomst in de ouderkamer over Rekenen: Gast: Juf 
Carmen 

woe 21 Basketbaltoernooi groep 5 t/m 8 
School diëtist juf Lotti is aanwezig 

do 22  

vr 23 15.10 uur diploma-uitreiking leerling mediatoren 

za 24  

zo 25  

ma 26 9.00 uur Oudercursus in de ouderkamer 

di 27 8.30 uur Wijkagent in de ouderkamer (project onwijze moeders) 

Woe 28 Zwemtoernooi groep 5 t/m 8  

do 29  

vr 30  

 


