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Elke morgen voor half negen 
staan ze weer te wachten, 
om welkom te heten in de klas, 
al die topleerkrachten. 
 
De hele dag druk in de weer,  
met hoe kinderen zich veilig voelen, 
omdat dat voorwaardelijk is,  
voor het behalen van alle doelen. 
 
Een pittige, zware klus,  
dat moeten we waarderen, 
goed onderwijs ons grootste goed, 
dat zou de regering nog mogen leren.  
 
Vandaag de dag van de leerkracht, 
dank dank dank, een ode aan,  
alle lieve fijne onderwijsmensen 
omdat jullie er steeds weer staan!  

 
 

 
Afgelopen zaterdag was het de dag van de leerkracht. Natuurlijk 
hebben onze leerkrachten een klein presentje ontvangen, als dank 
voor hun inzet. Elke dag staan ze weer vol passie in de groep om uw 
kind onderwijs te geven. Elke dag is ook ergens een klas zonder juf 

of meester. De onderwijs te korten worden steeds erger. Scholen 

gaan dicht of grijpen naar een 4 daagse schoolweek. Goed 
onderwijs voor ieder kind is een luxe gebleken. Wij koesteren onze 
complete team, maar willen graag meer voor de kinderen van nu en 
in de toekomst!  

 
 
 

 

Voor in de agenda:  
 
8 oktober 
18:15 uur - Voorlichtingsavond VO 
voor groep 8 bij het Cortenbosch 
 
9 oktober 

12:30 uur – Clean up this mess!  

 
14 oktober 
Engelse dag 
 
15 oktober 
19:00 uur – MR vergadering 

 
17 oktober  
Schoolzwemmen groep 6 
 
18 oktober  
Schoolreisje groep 1 t/m 7 

 
21 oktober – 26 oktober 
Herfstvakantie 
 
28 oktober 

Kleuters vrij!  
 

31 oktober 
Schoolzwemmen groep 5 
 
28 oktober t/m 15 november 
Gespreksweken 
 
5 november  

18:00 uur – 20:00 uur 
gespeksavond 
 
5 november  
18:30 – 19:30 uur  
Klankbordgesprek:oudercontacten 

 
6 november  
Landelijke stakingsactie 

 
7 november  
Schoolzwemmen groep 6 
 

8 november  
8:30 – 9:00 koffie ochtend 
 
13 november  
Alle kinderen vrij! Studiedag 



 

 

Een prachtkereltje is geboren!  
 

Op 1 oktober is juf Elian bevallen van een zoon: 
 

James Willem 
 💕 3840 gram, 51 cm 

 
Het kersverse gezin geniet thuis van dit prille geluk. Mocht u een kaartje 
willen sturen dan kunt u dat doen door het kaartje op school af te geven. 
Wij zorgen daarna dat het kaartje bij juf Elian terecht komt! 

 
 

Kanjertip voor ouders:  
Dit jaar zullen we in alle nieuwsbrieven een kanjertip delen. Vorige maand was: 1. Maak dagelijks echt 
contact met je kind 
Voor deze maand een waardevolle tip voor iedere ouder, verzorger of leerkracht:  

 

2. Laat merken dat je kind waardevol is. Geef geregeld oprechte complimenten of zeg waarderende 
woorden.  
Kinderen hebben dagelijks waardering (voeding) nodig  
 
Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief bewustzijn als zij worden aanvaard zoals zij zijn. Hun 
‘liefdestank’ wordt door de opvoeders gevuld.  
Waarderende woorden, een knuffel of een aai over de bol, tijd en aandacht aan je kind besteden, een klein 

presentje of je kind willen helpen doen wonderen.(uit ‘de 5 talen van de liefde van het kind’)  
Agressieve, bazige kinderen zijn erg gevoelig voor complimenten Maak gebruik van hun 
grootmoedigheid.  
Complimenten verbeteren de sfeer thuis. Het onderling vertrouwen neemt toe. Zo voorkom je 
negatieve beelden over elkaar.  
Beloon het proces in plaats van het eindresultaat  
Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’, maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb gedaan’. 

 
 

Vanuit de Franciscus Clara Parochie 

Mijn naam is Mariska Litjes. Al enige jaren werk in de Emmaüsparochie Apeldoorn 
aan het speerpunt Kind en Kerk. Tevens kom ik op de katholieke scholen als 
verhalen verteller met de Godly Play methode. Sinds enige tijd is mijn aanstelling 

uitgebreid naar de Franciscus Clara parochie en kom ik ook op de katholieke 
scholen in het gebied de Franciscus Clara parochie met dit Bijbelverhalen project. 
Ook voor aankomend jaar zullen uw kinderen daar weer verhalen van horen. 
Daarnaast probeer ik het kinderwerk weer op de kaart te zetten door naast het 
reguliere aanbod nieuwe initiatieven te ontwikkelen zoals de meespeelvieringen 
voor peuters en kleuters. Wilt u weten wat Godly Play inhoudt: kijk dan op 

www.godlyplay.nl .  

Eerste Communie en Vormsel 2020 

Binnenkort starten de eerste voorbereidingen voor het Vormsel en de Eerste communie.  

Kinderen van groep 4 en groep 8 die bij ons bekend staan krijgen een uitnodigingsbrief. Door verhuizing of 

andere oorzaken bereiken we niet iedereen. Wil uw kind de communie of het vormsel doen dan bent u 

welkom op de ouderavonden: 

11 oktober 2019: 19.00 uur ouderavond Vormsel.    

Vormsel viering is op 14 maart 19.00 uur in Twello. 

10 januari 2020: 19.00 uur ouderavond Communie.  

Eerste communieviering is op 19 april om 10.00 u in Twello. 

Catechese voor kinderen van 7 tot 12 jaar 

In Epe komen op zes zondagen per jaar een groep kinderen bij elkaar om kris kras door de Bijbel te reizen 

en zo allerlei dingen te ontdekken over de verhalen. Naast Bijbelverhalen leren de kinderen ook over 



heiligen zoals Franciscus, Sint Maarten of Sinterklaas. De catechese vindt nu nog plaats in Epe, maar staat 

open voor alle kinderen uit de Franciscus Clara parochie. Als kinderen uit andere locaties mee willen doen 

dan zullen de bijeenkomsten verplaatst worden naar Twello. Aanmelden kan via: 

marjolijne.meuleman@planet.nl 

 

Schoolfruit 
We zijn ingeloot! Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen gratis drie 

porties groente en fruit per week op school. De school doet namelijk mee aan EU-

Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan 
in voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 
 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 

verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl.   

 
We zouden dit jaar graag gebruik maken van uw hulp bij dit project. Het snijden van het fruit vraagt veel 
tijd van de leerkrachten tijdens de lessen. Wilt u in het snij team van de Krugerstee? Laat het dan weten 
via de oproep voor vrijwilligers op Parro! Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 
Vanuit de Medezeggenschapsraad 
Sinds begin dit schooljaar heeft Patrick Strijker ons versterkt als ouderlid bij de MR. Via deze weg willen we 

Marion bedanken voor haar jaren inzet voor de MR. Ze heeft haar stokje overgedragen aan Patrick. 
 
Vanuit de MR hebben we nagedacht hoe we ouders beter op de hoogte kunnen houden over wat de MR 
doet.  
We beginnen met het publiceren van de agenda van de vergadering via Parro. Dit doen we een paar dagen 
voor de vergadering.  

 
Voor meer informatie over de MR zie  
http://krugerstee.nl/samen-met-u/mr/ 
 

 
Bag2School 
De komende periode doet de Krugerstee weer mee met de Bag2School actie. Met de opbrengst van deze 
actie willen we nieuwe sporttenues voor onze school realiseren!  

Helpt u mee?  

 
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo 
een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en 
deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer 
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor 
de sporttenues. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al 

meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd! 
 

 

 

mailto:marjolijne.meuleman@planet.nl
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Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wil zetten voor onze actie door de Bag2School zak te 
vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, 

shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige 
lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer 
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

 
Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van 
andere zakken om uw kleding in te stoppen. Het is niet de bedoeling om andere spullen dan textiel in de 
zakken te doen.  
 
Bag2School zal de kleding inzamelen op 12 november. Breng uw zakken alstublieft naar het speellokaal 

van de Krugerstee en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 
 

Opzet Rekenen op De Krugerstee 
Elke dag krijgen de kinderen op de Krugerstee rekenonderwijs. Vandaag willen 

we een onderdeel uit deze lessen onder de aandacht brengen. Namelijk het 
belang van tafels leren! Vroeger leerden we de tafels van vermenigvuldiging 
door ze klassikaal in rijtjes op te dreunen. Het uit het hoofd leren van tafels is 
nog altijd ontzettend belangrijk. Het grote verschil met vroeger is dat uw kind 

gewezen wordt op de relatie tussen de tafels. Op die manier begrijpt het beter 
wat het leert en onthoudt het de uitkomsten beter. 
 
Hoe worden de tafels aangeleerd en waarom 
Er wordt begonnen met inzicht geven in hoe tafels werken en wat er eigenlijk 
gebeurt bij keersommen (vermenigvuldigen). Daarna leert uw kind de tafels 
uit het hoofd opzeggen. We noemen dat automatiseren. Het automatiseren 

van de tafels is nodig om later in de bovenbouw grote sommen te kunnen 
maken als 532 x 24. Het is dus belangrijk dat uw kind de tafels goed beheerst. 
 
Herhaald optellen 
In groep 3 wordt uw kind al voorbereid op de tafels. Uw kind wordt regelmatig gevraagd om te tellen in 
gelijke stappen, bijvoorbeeld in stappen van drie. Zo ontstaat de reeks 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 
– 27 – 30. Door het herhaald optellen van drie krijg je de antwoorden van de tafel van drie. Voor uw kind 

is er nog geen link naar de tafels. Toch zet het onbewust al een kleine stap in die richting. 
 
Sprongen maken op de getallenlijn 

In groep 4 maakt uw kind voor het eerst echt kennis met de tafels. Het leert gelijke sprongen te maken op 
de getallenlijn, bijvoorbeeld sprongen van twee of drie. Hierbij ervaart het dat je, bij het herhaald optellen 
van hetzelfde getal, eigenlijk met keersommen aan het werk bent. Het keerteken (x) wordt nog niet 

aangeboden. 

 

De tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 
Op de Krugerstee wordt in groep 4 begonnen met het aanleren van de tafels van een, twee, vijf en tien. 
Hierbij wordt ook het keerteken (x) geïntroduceerd. Later worden hier de tafels van drie en vier aan 

toegevoegd. De tafels  ‘twee en vier’ en ‘vijf en tien’ hebben een onderlinge relatie; de antwoorden zijn 
uitwisselbaar en ze zijn onderling te halveren en te verdubbelen. De leerkracht zal dat uitgebreid aan uw 
kind laten zien. Wanneer uw kind deze tafels beheerst, wordt dit onderdeel afgesloten met het kleine 
tafeldiploma.  
 

De tafels van 6, 7, 8 en 9 
Vervolgens worden de moeilijkere tafels van zes, acht en negen aangeboden. Als laatste komt de tafel van 
zeven aan bod. Deze tafel valt een beetje buiten de boot omdat hij geen onderlinge relatie heeft met de 
andere tafels onder de tien. 

In groep 5 worden de tafels nog steeds aangeboden, geoefend en geautomatiseerd. Wanneer uw kind alle 
tafels van één tot en met tien beheerst, wordt meestal in groep 5 het grote tafeldiploma afgenomen. Ook 
nadat uw kind het tafeldiploma heeft gehaald, is het belangrijk om de tafels te blijven oefenen. Uit de 
praktijk blijkt dat anders de tafels een beetje wegzakken. 
 

http://www.bag2school.nl/


Bij het rekenen blijven de tafels ook aandacht krijgen. Uw kind krijgt extra oefening in de vorm van 

stipsommen, zoals bv de som ….. x 7 = 42. Welk getal moet er op de puntjes staan? 
Verder worden de tafels geoefend aan de hand van tempotoetsen. Drie minuten maakt uw kind 

tafelsommen op een blad papier. De leerkracht controleert hiermee in hoeverre de tafels zijn 
geautomatiseerd. 
 
De tafels van 11 en 12 

Op sommige scholen worden de tafels uitgebreid. De sterke rekenaars worden uitgedaagd om de tafels van 
elf en twaalf te leren. 
 
Strategieën om tafels te leren 
Hoe belangrijk het aanleren van tafels ook is, tafels leren zonder dat uw kind weet wat het aan het doen is, 
is een vrij zinloze bezigheid. Daarom leert uw kind nieuwe tafels aan de hand van tafelsommen die het al 
beheerst. Als u thuis met uw kind gaat oefenen, is het goed om hier aandacht voor te hebben. 

Hieronder vindt u strategieën om via bekende tafelsommen de antwoorden op nog niet bekende 
tafelsommen te vinden (werken met hulpsommen): 
 
verdubbelen 
Uw kind zoekt het antwoord op de tafelsom 4 x 7 = ?  
Door de hulpsom  2 x 7 = 14 te verdubbelen (2 x 7) + (2 x 7)  = 14 + 14 = 28,vindt uw kind het goede 

antwoord. 

halveren 
Uw kind zoekt het antwoord op de tafelsom 5 x 8 = ? 
Door de hulpsom 10 x 8 = 80  te halveren, komt uw kind bij het antwoord 80 : 2 = 40. 
één keer meer 
Uw kind zoekt het antwoord op de tafelsom 6 x 6 = ? 
Door het gebruik van de hulpsom 5 x 6 = 30 vindt het het antwoord: 6 x 6 is één keer meer,  

dus 30 + 6 = 36. 
één keer minder 
Uw kind zoekt het antwoord op de tafelsom 9 x 9 = ? 
Door het gebruik van de hulpsom 10 x 9 = 90 vindt het het antwoord: 9 x 9 is één keer minder,  
dus 90 - 9 = 81. 
omdraaien 
Uw kind zoekt het antwoord op de tafelsom 6 x 5 = ? 

Uw kind vindt de hulpsom door de tafel om te draaien, dus 5 x 6 = 30. 
combineren 
Uw kind zoekt het antwoord op de tafelsom 7 x 4 = ? 
Door te combineren, krijg je de volgende hulpsom (5 x 4) + (2 x 4) = 20 + 8 = 28. 

  
We laten nu aan de hand van de tafel van 7 zien hoe u met het gebruik van hulpsommen uw kind kunt 
helpen bij het leren van deze moeilijke tafel. 

  1 x 7                    dit is een weetje (7) 
  2 x 7                    dit is een dubbele  (7 + 7 = 14) 
  3 x 7                    dit doe je met één keer meer (2 x 7 = 14 + 7 = 21) 
  4 x 7                    hier maak je gebruik van verdubbelen (2 x 7 + 2 x 7 = 28)   
  5 x 7                    hier maak je gebruik van halveren (de helft van 10 x 7 = 35) 
  6 x 7                    dit doe je met één keer meer (5 x 7 = 35 + 7 = 42) 

  7 x 7                    dit is een weetje (7 x 7 = 49, dat is een kwadraat, zoals 2 x 2 = 4) 
  8 x 7                    hier maak je gebruik van verdubbelen (4 x 7 + 4 x 7 = 28 + 28 = 56) of 

doe je met één keer meer (7 x 7 = 49 + 7) 
  9 x 7                    dit doe je met één keer minder (10 x 7 = 70 – 7 = 63) 
10 x 7                    dit is een weetje (70) 

Tips 

Kinderen die de tafels opzeggen en daarbij nog tellen, hebben veel baat bij het maken van 

optelsommetjes: 4 x 3 = 3 + 3 + 3+ 3. Het vlot kunnen optellen van sommen ondersteunt het aanleren 
van de tafels. 
In plaats van een tafel opdreunen, kunt u het ook inzichtelijk maken met speelgoed of andere voorwerpen. 
Laat uw kind bij een som als 6 x 4 groepjes leggen van bijvoorbeeld vier kralen. 

Bemoedig uw kind als hij een tafel voor u wil opzeggen en accepteer het wanneer het even niet lukt. Het is 
beter om uw kind de tafels vaak en kort te laten oefenen dan weinig en lang. 



Hang op het toilet een tafeltjesposter. Oefen iedere dag een paar sommen waarmee uw kind op school 

bezig is. Dit helpt uw kind de tafels te automatiseren. Laat uw kind de tafels doorstrepen die hij al kent. 

Er zijn verschillende sites waarmee uw kind de tafels kan oefenen en een tafeldiploma kan halen 
zoals: www.tafeldiploma.nl, www.tafels-oefenen.nl en www.onlineklas.nl. Verder zijn er ook 
computerspelletjes te koop die uw kind helpen bij het aanleren van de tafels. Een voorbeeld hiervan is 
‘Ambrasoft’ wat via onze school te bestellen is. 
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