
 

 

 
 

   

Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 A 
In onze klas is er sinds kort een gast. Via een heel 
klein briefje liet kabouter Bakkebaard ons weten 
hoe hij in onze klas is gekomen. Toen we laatst in 
het bos waren verzamelden we kastanjes en 
eikels in plastic zakken. In één van die zakken is 
de kabouter gekropen. Overdag slaapt hij, want 
het is dan zo druk. We hebben daarvoor ons 
poppenhuis ingericht. Blijkbaar houdt hij van 
chocolade, want er lagen laatst restjes van een 
chocolaatje. We gaan een brief terug schrijven 
want hij wil weten hoe wij heten. Ook hebben we 
natuurlijk nog wat vragen te stellen aan hem!  
We gaan nog een paar weken door met ons 
herfst thema. Uit de bibliotheek hebben we weer 
een vertelkast met vertelplaten van een 
prentenboek.  
Alle nieuwe kleuters heten wij van harte welkom 
in onze klas! Dat is wel even wennen, maar 
gelukkig worden jullie geholpen door de kinderen 
die al langer bij ons zijn. Voor die hulp hoeven de 
juf en meester niet eens te vragen, dat gaat 
spontaan!  
Groeten van juf Nienke en meester Martijn 
 

Groep 1/2 B 
Wat hebben we het leuk gehad in het bos laatst! 
Bedankt voor alle ouders die met ons mee zijn 
geweest. In de klas zijn wij al vollop bezig rondom 
thema ‘de herfst’. Er wordt hard gewerkt, 
geknutseld en gespeeld rondom het thema. 
Deze week zijn wij druk bezig geweest met het 
maken van lampionnen. Volgende week vrijdg is 
het 11 november. 
Wilt u een lampionstokje meegeven met naam? 
Wij zullen op school al Sint Maarten gaan lopen 
en de liedjes oefenen. 
Maandag 7 november is er weer spelinloop in de 
klas. Komt u ook? 
 
Er zijn deze maand een aantal nieuwe gezichten 
in de klas gekomen. Mert en Dilara zijn bij ons 
gestart, super gezellig. 
Reyan en Berk zullen deze maand ook komen 
wennen en starten. Welkom bij ons in de klas. 
 
Tot volgende week!  
Juf Cindy en juf Merel 
 

Kalender 

 
7 november; 
Start schoolontbijt 
 
10 november; 
Koffieochtend 
 
11 november; 
Sint Maarten 
 
14-18 november; 
Oudergesprekken 
 
2 december; 
Koffieochtend en 
nieuwsbrief nr. 4 
 
5 december; 
Sinterklaasviering 
 
22 december; 
Kerstdiner, 
kinderen ’s middags 
vrij 
 
24 december t/m 8 
januari; 
Kerstvakantie 
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Oudergesprekken 
Vanaf 14 november zijn er weer 
oudergesprekken. U heeft via Parro al een 
uitnodiging gehad om zich in te schrijven. Is 
er geen passende tijd gevonden, neem dan 
even contact op met de leerkracht van uw 
kind. Mocht er meer tijd nodig zijn voor een 
gesprek ook dan vragen wij u dit te 
bespreken met de leerkracht van uw kind.  
De avondgesprekken staan gepland op 16 
november. 
 
Koffie ochtend 
De eerste koffie ochtend van dit schooljaar 
is aankomende donderdag. 
Graag nodig ik alle ouders, die daar zin en 
tijd voor hebben, uit om vanaf 8.30 uur in 
de Hamelink elkaar beter te leren kennen 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee. We zullen u op de hoogte houden van 
de koffie ochtenden en zullen er ook voor 
zorgen dat de dagen wisselen. 
  

Schoolfruit en Schoolmelk 
We hebben alweer een aantal weken 
schoolfruit. De kinderen genieten er volop 
van en proeven ook nieuw fruit. Erg leuk 
zijn ook de korte lesjes erbij. We gaan vanaf 
7 november ook weer schoolmelk krijgen.  
Gedurende 20 weken krijgen we wekelijks 
melk, karnemelk en/ of yoghurt. 
 
Pilot schoolontbijt 
Groep 7/8 heeft voor ons uitgedacht hoe 
wij aandacht aan een schoolontbijt kunnen 
geven. Het is wetenschappelijk bewezen dat 
ontbijten je helpt om (beter) tot leren te 
komen. Alle informatie vindt u op de flyer 
die met deze nieuwsbrief mee is gestuurd. 
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Groep 5/6  
Afgelopen dinsdag zijn we naar het Noord-Hollands archief 
geweest. De kinderen hebben nieuwe woorden geleerd, een 
stadswandeling door een deel van Haarlem gemaakt en we 
hebben de stadsrechten van Haarlem gezien. Het origineel van 
honderden jaren geleden!  
 
Met Sint Maarten zijn wij uitgenodigd om te komen zingen bij 
Hofstroom Zorgbalans. We gaan met onze lampion en lichtje 
meerdere liedjes zingen. De bewoners studeren ook een lied in 
en dit zingen we samen.  
 
Blok 2 van rekenen is alweer afgerond.  
Voor groep 5 valt het op dat de tafels nog niet door iedereen 
beheerst worden. Oefenen, oefenen, oefenen!  
Groep 6 vindt het lastig om op het precieze uur te klokkijken. 
Wij gaan hier mee aan de slag!  
 
Met spelling zijn wij gestart in blok 3.  
Groep 5 oefent met meerdere categorieën in een woord en 
gaat vanaf volgende week ook nieuwe catergorieën leren.  
Groep 6 heeft het taxiwoord en het chefwoord nieuw geleerd.  
 
Onze klas is de komende weken in de sfeer van het Noordelijke 
halfrond! We hebben het over het leven van de Eskimo’s, de 
natuur en de dieren die daar leven.  
Met wereldoriëntatie sluiten we hierbij aan met aardse 
extremen. Vulkanen, tornado’s, overstromingen en tsunami’s  
 
Fijn weekend! 
Juf Miranda en juf Natalia 

 

Groep 7/8 
 
We zijn in groep 7/8 begonnen met het thema: Nederland. De 
komende weken gaan we alles over ons kikkerlandje 
ontdekken. Uiteraard komen de molens en tulpen aan bod. 
Natuurlijk gaan we ook dieper in de stof duiken. We gaan aan 
de gang met topografie, kunst, geschiedenis en uiteraard het 
Nederlands elftal.  
Dit is ook de periode dat groep 8 een doorstroomtoets krijgt, 
het kerstmuziekgala gaat plaatsvinden, spreekbeurten 
gehouden moeten worden en we serieus gaan beginnen met 
huiswerk.  
Kortom, een hele drukke maar leuke tijd.  
 
Fijn weekend! 
Meester Niek en juf Gina 
 

Groep 3 
Na de herfstvakantie zijn we weer volop aan het werk in de 
klas. De letters ei, u en o hebben we geleerd en heeft u al ons 
restaurant in de klas gezien? We leren allerlei woorden die met 
eten en koken te maken hebben. Denk daarbij aan: het menu, 
ingrediënten, het recept, het voorgerecht,het hoofdgerecht, 
het nagerecht enz.  
Met rekenen hebben de kinderen een start gemaakt met de + 
(erbij) en – (eraf) sommen. Het was even wennen om het goed 
op te schrijven, maar de kinderen hebben het goed gedaan! 
Ook hebben de kinderen een start gemaakt met de lampion 
voor Sint Maarten. Wilt u een lampionstokje met naam 
meegeven aan uw kind? 

 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Tamara, juf Patricia en juf Angela 

 
Groep 4 
De herfst is nu echt begonnen en de kinderen spelen met de 
gevallen bladeren van de boom op het plein. Gelukkig hebben 
we het thema herfst al besproken dus de kinderen weten 
waarom de bladeren van de boom vallen. Tussen de stormen 
door doen we nog wel de taal, spelling en rekenenen. We 
oefenen regelmatig met de spellingsrap en stiekem hoop ik dat 
u dat thuis of onderweg in de auto of op de fiets of tijdens het 
lopen naar school ook doet ; ) 
Verder zijn we met rekenen weer bezig met optellen en 
aftrekken over het tiental heen, dus bijv 12-7= en 8+5=. 
Alle kinderen beheersen dit redelijk, maar het zou fijn zijn 
wanneer u thuis nog simpele spelletjes zou spelen met hen 
waarbij ze het optellen en aftrekken (ongemerkt) vaker moeten 
doen zodat het sneller gaat. Het hoeft niet maar mag natuurlijk 
altijd. 
Verder gaan we ons opmaken voor Sint Maarten en zijn we 
begonnen met het knutselen van een lampion. Veel gedoe met 
een ballon, lijm en wol. Wel weer leuk en gezellig ! 
Volgende week beginnen we met het nieuwe thema 
‘onderweg’. Dat zijn we heel vaak dus dat moet wel goed 
komen. 
Goed weekend ! 
 
Groet meester Erik 
 

 

 
 


