
AGENDA Beste ouders, 

Nr. 7  - 24 september 2020 

02 oktober 

Meer Primair dag: 

alle leerlingen zijn 

vrij! 

 

04 oktober 

Dierendag 

 

05 oktober 

Dag van de leraar 

 

06 oktober 

EC vergadering 

 

08 oktober 

MR vergadering 

 

09 oktober 

Afsluiting 

Kinderboeken-

week  

 

03 november  

EC vergadering 

 

11 november 

Sint Maarten 

 

14 november 

Aankomst  

Sinterklaas 

 

16 november  

Deze week: voor-

lichting voortgezet  

onderwijs 

 

24 november 

MR vergadering 

Nieuws uit de groepen 4 

In groep 4 komt het vak taal erbij. Onze methode: Staal is 

veel gericht op de woordenschat. Het thema waar de groe-

pen 4 nu aan werken is: Onderweg. Woorden als links, 

rechts, haastig, naderen en arriveren worden geleerd. Bij 

spelling hebben de kinderen al een aantal spellingsregels 

geleerd met gebaar erbij. Bijvoorbeeld het luchtwoord of 

het hakwoord. De groepen 4 zijn dit jaar begonnen met de 

nieuwe methode voor schrijven: Klinkers. Voor lezen ge-

bruiken wij de methode Karakter. Kinderen leren zelfstan-

dig met een stopklok te lezen. Hoe snel lees ik en als ik de 

woordrijtjes nog een keer lees, ben ik dan al sneller? Ook 

leren de kinderen dit jaar de tafels. Veel oefenen thuis! 

Spelenderwijs in de auto kan bijvoorbeeld ook. In groep 5 

wordt hiermee verder gegaan. 

 

Volgende week nieuws uit de groepen 5! 

 

 



Kinderboekenweek 

We zijn superblij dat we in deze tijd 

een manier hebben gevonden om op 

school de Kinderboekenweek te vie-

ren. Deze zal plaatsvinden van 30 

september t/m 11 oktober. Het thema 

dit jaar is 'En toen?' en staat in het te-

ken van de geschiedenis, 'Ontdek de 

werelden van vroeger, in de boeken 

van nu'. Vele schrijvers zullen de kin-

deren in de klas via vlogs vertellen 

over de mooie verhalen die ze hebben 

geschreven. Daarnaast kunnen de kin-

deren de boeken waarover verteld 

wordt op school, ook inzien. In de bij-

lage bij de Flits kunt u alle informatie 

vinden over de boekenmarkt. U kunt 

met u uw kind dan een leuk boek uit-

zoeken om te kopen. We wensen U en 

vooral uw kinderen heel veel leesple-

zier, want niets is toch fijner dan weg-

dromen met een heerlijk boek.   

  

 

Zorg voor meer plezier in bewegen: Motoriek, gedrag en gezonde leef-

stijl  

Voor kinderen en jongeren die een opstapje nodig hebben om met plezier en 

zelfvertrouwen te kunnen bewegen. Om een sterke basis neer te zetten voor 

een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl, wil Team Sportservice zoveel 

mogelijk kinderen met plezier en op eigen niveau laten bewegen. Samen met 

scholen stimuleert Team Sportservice kinderen en hun ouders gezonde keuzes 

te maken op het gebied van beweging en voeding. De kwaliteit van de sport- 

en beweegsituatie behouden en waar nodig verbeteren is daarbij van groot  

belang. Primair is dit de verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar Team 

Sportservice zal waar mogelijk en nodig haar bijdrage leveren door verschillen-

de activiteiten en projecten op te zetten en door advisering, coaching en    

kennisoverdracht aan bovenschoolse besturen, directies, (vak)leerkrachten LO, 

ouders en kinderen. De inzet van Team Sportservice vindt plaats binnen het 

binnen het primair en voortgezet onderwijs, zowel regulier als speciaal.  

Sportservice Haarlemmermeer 

Aanbod: 

 MOTORISCHE REMEDIAL TEA-

CHING (4 T/M 12 JAAR)*  

 CLUB EXTRA (6 T/M 12 JAAR)* 

 FIT 4 LIFE KIDS, 6 T/M 12 JAAR* 

 FAMILY FIT, 12 T/M 18 JAAR 

 

 

Contact voor informatie/

aanmelden: 

Zorghaarlemmermeer@teamsportservice.nl 

Team Sportservice Haarlemmermeer  

Burgemeester Pabstlaan 10-E1  

2131 XE Hoofddorp  

T (023) 205 55 00  

www.teamsportservice.nl/

haarlemmermeer 

Fijn weekend en tot de volgende Flits! 


