
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Deze week zijn wij op sportief gebied aan de slag. Groep 5 t/m 8 doen mee 

aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Gisteravond heeft het team van 

groep 7 al een prachtige tweede plaats bereikt en ook vandaag en morgen zal 

er, aan het einde van de middag en begin van de avond, gestreden worden 

om de bekers. Natuurlijk is plezier en sportief meedoen het belangrijkste. 

Maar zoals u op onderstaande foto ziet, zit dat wel goed! 

Dus als u tijd en zin heeft, dan bent u van harte welkom om ons te komen 

aanmoedigen op de korfbalvelden aan de Nachtegaalsteeg. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Studiedag 
 

Zoals u op de kalender en in vorige nieuwsbrief heeft gelezen zijn aanstaande 

dinsdag 2 oktober alle leerlingen vrij in verband met de studiedag voor 

leerkrachten.  
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Mad Science 
 

Vorige week donderdag was professor Grijshaar bij ons op bezoek. Alle 

leerlingen van groep 1 t/m 8 mochten genieten van een spectaculaire show. 

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om in te 

schrijven voor de naschoolse wetenschapslessen. 

 

LET OP! Inschrijven kan t/m 4-10-2018 en vol=vol. Kijk voor een overzicht van 

data en tijden op de site nederland.madscience.org en klik direct op het 

inschrijfformulier. De kosten zijn €69,50 per kind. 

 
Overblijven 
 

De gesprekken met Lunchkidz zijn goed verlopen en na de herfstvakantie zal 

Lunchkidz het overblijven gaan regelen. Het voorstel is voorgelegd aan de  

medezeggenschapsraad en zij hebben ook akkoord gegeven. Voor de 

kinderen zal er wat betreft de bijzondere dagen, zoals tosti-dag en de dag 

met de ouderen niet veel veranderen. Ook zullen 

de huidige overblijfouders, indien zij dat zelf 

willen, werkzaam blijven. Binnenkort ontvangt u 

meer informatie over de werkwijze van 

Lunchkidz. Wij houden u op de hoogte! 

 

Kinderboekenweek 
 
Op 3 oktober start de kinderboekenweek, bij ons op school altijd weer een 

hele happening. Ook dit keer starten we gezamenlijk op het schoolplein. Het 

thema van dit jaar is “Vriendschap”. We hebben weer van allerlei activiteiten 

gepland en gaan ook vriendjeslezen: juffen en meesters gaan in andere 

groepen dan hun eigen groep voorlezen. Er komt een quiz door de hele 

school en er komt een echte kinderboekenschrijfster. Kortom: 10 dagen in 

het teken van lezen, een hele waardevolle aanvulling op ons onderwijs! 
 
Sparen voor de schoolbieb 
 

Kinderboekenweek: het moment waarop veel kinderen een boek krijgen van 

hun ouders, opa of oma, of een lieve oom of tante. Bij Boekhandel Roodbeen 

https://www.nederland.madscience.org/


originaliteit   |   passie   |   verwonderen  

 
 
 

 

De Koningslinde, stevig als een boom. 

is de kassabon geld waard in de Kinderboekenweek. Gooi de kassabon dus 

niet weg, maar lever hem in op school. School mag deze bonnen weer bij 

Roodbeen inleveren en mogen dan voor 20% van de totale waarde van de 

opgespaarde kassabonnen gratis kinderboeken uitzoeken. 

  

Doe mee en spaar voor GRATIS boeken voor je schoolbibliotheek 

Hoe werkt dit? 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij boekhandel  

Roodbeen! 

 Lever de aankoopbon in op school 

 Roodbeen telt alle bedragen van de ingeleverde kassabonnen bij 

elkaar op. 

 School mag voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken voor de 

schoolbibliotheek. Helemaal voor niets. 

De voorwaarden hierbij zijn als volgt: 

 Actieperiode: Tijdens de Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018 

 Kassabonnen moeten uiterlijk 1 november ingeleverd zijn bij 

Boekhandel Roodbeen 

 Aankopen in de webshop zijn goed voor 5% in plaats van 20% 

 De actie geldt alleen bij aankoop van kinderboeken 

 De waardebon wordt uitgeschreven door een medewerker van 

Roodbeen 

 De school mag de boeken uit komen zoeken op de speciale koopavond 

voor scholen op vrijdagavond 9 november tussen 19.00 en 21.00 uur.  

 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en of 

kortingen. 

Deze actie organiseert Roodbeen wij omdat zij (voor)lezen belangrijk vinden 

en graag scholen op weg helpen naar een mooie en frisse schoolbibliotheek - 

lezen doet ertoe! 

Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en 

gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. Door fictie te lezen, kunnen 

we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker 

nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook 

een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók 

non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat 

daardoor weer vaker lezen. 

 

Werkzaamheden N301 
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Vanaf 1 oktober zal er gewerkt gaan worden aan de N301. Een van de 

omleidingen loopt langs ons kindcentrum (Callenbachstraat – rotonde – 

Paasbosweg). Naar alle waarschijnlijkheid zal dit resulteren in extra drukte op 

de rotonde. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die toezicht willen houden 

op de rotonde, zodat iedereen veilig kan oversteken tijdens het komen en 

gaan naar school. Als u in de gelegenheid bent, dan kunt u zich melden bij 

Martijn Blokhuis. 

 

Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 4 zal verzonden worden via Konnect. Mocht u op donderdag 11 

oktober geen nieuwsbrief ontvangen, dan raden wij u aan om zo spoedig 

mogelijk Konnect in gebruik te nemen. Heeft u hulp nodig, dan kunt u zich 

melden bij Martijn Blokhuis. 

 

U kunt de volgende nieuwsbrief verwachten op donderdag 11 oktober 2018. 

 
Kalender 
 

26 t/m 28 september 2018 schoolkorfbaltoernooi 

2 oktober 2018   studiedag – alle leerlingen vrijdag 

3 oktober 2018    Kinderboekenweek thema “Vriendschap” 

11 oktober 2018   nieuwsbrief 4 (alleen nog maar via Konnect) 

18 oktober 2018 afsluiting Kinderboekenweek op De 

Koningslinde 

18 oktober 2018  naschoolse activiteit Mad Science 

19 oktober 2018  continurooster tot 14.00 u 

22 t/m 26 oktober 2018 herfstvakantie 
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Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2A 
 

We zijn volop met de nieuwe letter bezig in de groep. Best heel moeilijk: de 

i…….Waar hoor je die letter aan 

het begin en waar tussenin? De 

kinderen kwamen er achter dat 

ze nu een `echt` woord met 

deze 2 letters konden maken: ik. 

Veel kinderen hebben zichzelf 

tijdens de werk/speelles gekleid 

en het woordje ‘ik’ erbij gemaakt. 

Wat waren ze hier trots op! 

                    

Op een aantal dinsdagmiddagen komt Daniëlle Boom  bij ons in de groep 

haar stage lopen van het  Corlaer College. Zij is een oud-leerling van onze 

school. Vanaf 4 okt. krijgen wij op de donderdagen  Ilse Pansier. Zij is een 

eerstejaarsstudent van de Marnixacademie uit Utrecht. Enkele dinsdagen zal 

juf Anica Braun voor de groep staan zodat ik, Grietie, buiten de klas enkele 

andere werkzaamheden kan verrichten.  

Een hartelijk welkom ook voor Eline Spronk. Zij zal vanaf maandag 1 

oktober onze groep komen versterken! Eline, wij hopen dat je snel in onze 

groep zult wennen.  

Donderdagochtend 20 september is er een mevrouw, een zogenaamde  

professor bij ons op school geweest. Zij kwam van MAD SCIENCE en gaf een 

zeer boeiende voorstelling over wetenschap en techniek. Vraag uw kind maar 

eens naar deze voorstelling….                                       
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Groep 3 
 

Nu we al een paar weken op weg zijn met elkaar, zijn we al steeds meer 

gewend! Er wordt al hard gewerkt in onze groep.  

We lezen steeds meer woordjes en leren bijna elke dag wel nieuwe letters. 

Wat is het fijn dat al veel kinderen thuis ook oefenen!  Leeskilometers maken 

is erg belangrijk.  

 

De kinderen hebben ook al veel nieuwe woorden geleerd. We kijken naar  

bomen in verschillende jaargetijden en wat er dan eigenlijk precies gebeurt. 

Ook hebben we zelf appelmoes met elkaar gemaakt! Dat was een belevenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

's Morgens als de bel gaat, mogen de kinderen naar binnen komen en starten 

we ook met lezen in het rijtjesboek en op de Ipad. Op de Ipad is het fijn als de 

kinderen een koptelefoon kunnen gebruiken. Als u € 5,- aan uw kind 

meegeeft, krijgt uw kind oordopjes van school. Een eigen koptelefoon 

meegeven mag ook. De kinderen bewaren de koptelefoon in een eigen vak 

en deze gaat mee met het kind, zolang deze goed werkt natuurlijk ;-)  

 

Rekenen: we oefenen met splitsen, maken bussommen en kunnen een 

getallenrij volmaken. Dit doen we zoveel mogelijk door lijfelijk te oefenen. 

Zoals de bus die door de klas 'reed'!  
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Groep 5 
 

Zo, wat een geweldige start hebben wij gemaakt in groep 5. En daar zijn 

verschillende dingen over te vertellen; Met spelling letten we vooral op of 

kinderen de woorden goed verbeteren. Goed woorden schrijven is namelijk 

goed woorden onthouden. Ik heb de klas beloofd te trakteren als iedereen 

het minstens 5 keer heel consequent nakijkt. De antwoorden staan immers 

op het bord. We zijn er bijna! 

 

Dan nog iets anders wat erg leuk is: We hebben stiekem een klas van de 

Oranje Nassauschool uitgedaagd om zoveel mogelijk bladzijdes te lezen 

tijdens de kinderboekenweek. De winnaar ontvangt een tegenprestatie van 

de andere klas. 3 weken geleden hebben we een filmpje gestuurd waarin we 

de kinderen uitdaagden. Deze week hebben we een ontzettend leuke reactie 

terug gehad en volgende week gaan we met de challenge van start. 

Spannend!  

 

Om de 2 woensdagen hebben we ook nog muzieklessen, en er staat een 

monster in de klas dat alle moeilijk woorden opeet. Zo zijn we al heel wat 

woorden tegengekomen: interland, roddelen, schimmenspel, digitaal, recycle, 

labyrint. Daar gaan we nog veel aan hebben de komende tijd. De kinderen 

vinden het in elk geval geweldig. 

 

De eerste hoofdstukken zijn klaar, de eerste toetsen zijn afgenomen; Wij 

hebben een prachtige start gemaakt samen. Dat belooft wat voor het 

komende jaar! 
 
Groep 7 
 

We zijn hard aan de slag in groep 7 en het tempo is hoog! De eerste toetsen 

zijn gemaakt en vraag gerust naar de resultaten. We hebben deze week de 

eerste taaltoets gemaakt waarin de juiste persoonsvormen worden gevraagd 

en de kinderen moeten de leestekens op de juiste plek zetten. Ook moeten 

ze o.a. het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en de voorzetsels 

kunnen benoemen. Best wel weer lastig om dit alles snel te kunnen 

onthouden. Elke week zal dit dan ook weer terugkomen. Met rekenen zijn we 

gestart in blok 2 en oefenen we met het rekenen met kommagetallen en 

percentages. We moeten de cirkeldiagram op de juiste manier aflezen en 
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bepalen wat het juiste percentage is. Voor sommigen een leuke uitdaging en 

voor de ander is het weer een hele klus. 

De kinderen worden ook steeds beter verdeeld in de juiste niveaugroep en 

krijgen daarbij het passende werk. Zo is er Kien uitgedeeld aan de rekenaars 

die veel onderdelen al beheersen en hebben de spellers die veel zelfstandig 

werken ook het Plus-werkboek gekregen. Hierin staan opdrachten waarbij ze 

meer worden uitgedaagd. 

Ondertussen krijgen we ook de gezonde pauzehap waar u in Konnect over 

bericht bent. We moeten wel even wennen aan de verrassende smaak van 

kwark met banaan, maar het is goed om hier ook even bij stil te staan. 

Vandaag en vrijdag staan er ook lekkernijen op het menu.  

Daarnaast zijn we gisteren gestart met het verkopen van de Kinderpostzegels 

en hebben velen enthousiast de app gedownload. Het is voor de kinderen nu 

erg makkelijk om de gegevens te vragen en de artikelen te verkopen. De 

opbrengst gaat naar het goede doel!  

Gisteren hebben we ook enthousiast meegedaan aan het 

schoolkorfbaltoernooi. We hebben een fantastische 2e plek in onze pool 

veroverd, zie ook de foto aan het begin van deze nieuwsbrief. We merkten 

dat we goed samen kunnen spelen, maar hebben ook nagedacht over 

sportief spel. Wat is wel fijn om te zeggen en wat niet?  

Volgende week start ook in groep 7 de Kinderboekenweek. Deze dagen staan 

in het teken van lekker veel lezen en daarbij leuke (lees)activiteiten doen. We 

gaan vriendjeslezen met groep 4 en er staat ook nog een gezellige speurtocht 

op het programma. In de klas krijgen we een nieuw voorleesboek dat te 

maken heeft met het thema van de Kinderboekenweek; ‘vriendschap’.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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